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>> zmiany prawa, urlop wychowawczy, pracownik

1.  Od 1 października 2013 r. urlopu wychowawczego 
należy udzielać na innych zasadach

Pracownik powracający po urlopie wychowawczym od 1 października 
2013 r. ma prawo do pełnego przysługującego mu wymiaru urlopu wypo-
czynkowego. Ponadto rodzice (opiekunowie) dziecka będą mogli w tym 
samym czasie korzystać z urlopu wychowawczego o 1 miesiąc dłużej.

Rodzice (opiekunowie) dziecka mogą jednocześnie sprawować opiekę nad dzieckiem 
w czasie urlopu wychowawczego do 4 miesięcy. Ponadto każde z nich otrzymało wyłączne 
prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego zarówno z podstawowego wymiaru 
urlopu, jak i z dodatkowego, przewidzianego na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym. 

Urlopu wypoczynkowego nie należy obniżać proporcjonalnie 
Przepisy Kodeksu pracy obowiązujące do 30 września 2013 r. obniżały wymiar urlopu wypo-

czynkowego przysługującego pracownikowi po powrocie z urlopu wychowawczego. Zgodnie 
bowiem z dotychczasową regulacją, jeżeli pracownik w danym roku kalendarzowym nie nabywał 
prawa do urlopu wypoczynkowego z powodu korzystania z urlopu wychowawczego 1 stycznia, 
to po powrocie do pracy po zakończeniu tego urlopu przysługujący mu wymiar urlopu wypo-
czynkowego był ustalany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, jaki pozostał mu do końca 
danego roku kalendarzowego. Jeżeli korzystanie przez pracownika z urlopu wychowawczego 
w danym roku następowało po nabyciu przez niego prawa do urlopu wypoczynkowego, wów-
czas miało to znaczenie z punktu widzenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku, 
gdy pracownik wracał do pracy po takim urlopie w tym samym roku kalendarzowym (art. 1552 
§ 2 Kodeksu pracy, dalej k.p.). Urlop wypoczynkowy ulegał wtedy proporcjonalnemu obniżeniu. 

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli okres urlopu wychowawczego przypada po nabyciu 
przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, wów-
czas wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika powracającego do pracy w ciągu tego sa-
mego roku kalendarzowego nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Pracownik może zatem 
skorzystać z pełnego przysługującego mu wymiaru. Zmiany w tym zakresie wynikają z tego, 
że dotychczasowa regulacja pozostawała w sprzeczności z prawem unijnym. 

Wymiar urlopu wychowawczego
Do 30 września 2013 r. pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy miał prawo do 

urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia. Od 1 października 
2013 r. taki pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy. 
Zmianie uległa również redakcja przepisu regulującego urlop dodatkowy. 

Do 30 września 2013 r. bez względu na to, czy pracownik korzystał z podstawowego urlopu 
wychowawczego, mógł skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 
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3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jeżeli z powodu stanu 
zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Od 1 października 2013 r., jeżeli z powodu stanu 
zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
dziecko pracownika wymaga jego osobistej opieki, to niezależnie od urlopu wychowawczego 
(podstawowego) może być mu udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy. Taki 
urlop może zostać udzielony na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. roku ży-
cia. Porównując treść przepisów sprzed i po nowelizacji można zauważyć, że nowa regulacja 
różni się nie tylko zastąpieniem lat miesiącami przy określaniu wymiaru urlopu. W poprzednich 
przepisach ustawodawca posługiwał się zwrotem „może skorzystać”, a regulacja obowiązują-
ca od 1 października 2013 r. zawiera zwrot „może być udzielony”. Może zatem powstać wątpli-
wość, czy pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu czy – mimo spełnienia przez pracownika 
przesłanek kodeksowych – może odmówić jego udzielenia. 

„Nieprzenoszalna” część urlopu
Nowelizacja wprowadziła nowe rozwiązanie, jakim jest wydzielenie z wymiaru urlopu wy-

chowawczego, wynoszącego 36 miesięcy, po jednym miesiącu takiego urlopu dla każdego 
z rodziców lub opiekunów dziecka. Zgodnie z nową regulacją, każdemu z rodziców lub opie-
kunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego z wymia-
ru urlopu wychowawczego (zarówno podstawowego, jak i dodatkowego). Prawa tego nie 
można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Nawet gdyby taka czyn-
ność została dokonana, pracownik nie będzie mógł skorzystać z wyodrębnionej części ur-
lopu z powodu braku podstawy prawnej w tym zakresie. 

Należy mieć na uwadze, że skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze co naj-
mniej 1 miesiąca oznacza w praktyce wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka 
„wyodrębnionego” urlopu. Nieskorzystanie z przysługującej nieprzenoszalnej części ur-
lopu przez uprawnionego pracownika będzie skutkowało w praktyce tym, że wymiar urlo-
pu wychowawczego na dane dziecko będzie wynosił do 34 miesięcy (gdy oboje rodzice 
zrezygnują z nieprzenoszalnej części urlopu) lub do 35 miesięcy (w przypadku rezygnacji 
z uprawnienia przez jednego z rodziców lub opiekunów). Zasady dotyczące nieprzeno-
szalnej części urlopu będą miały zastosowanie również do urlopu wychowawczego udzie-
lonego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, którego stan zdrowia został 
potwierdzony orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności. 

Wspólne korzystanie z urlopu i jego podział 
Możliwość korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów 

istniała już wcześniej. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, rodzice lub opiekunowie 
dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogli jednocześnie 
korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Nowy przepis wydłu-
ża ten okres do 4 miesięcy, usuwając jednocześnie zbędny zwrot „spełniający warunki…”. 

Dotychczasowa regulacja pozwalała na podział urlopu wychowawczego na 4 części. Nowe 
zasady są w tym zakresie korzystniejsze dla pracowników, umożliwiają bowiem podział urlopu 
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na 5 części. Taka zmiana pozwoli pracownikom na wykorzystanie nieprzenoszalnej części urlo-
pu wychowawczego jako części samodzielnej, nie pogarszając jednocześnie sytuacji prawnej 
rodziców czy opiekunów w kwestii wykorzystywania urlopu wychowawczego w taki sposób. 

Prawo do urlopu w pełnym wymiarze dla jednego rodzica
Od 1 października 2013 r. do art. 189 k.p. wprowadzono § 9, który zawiera zamknięty ka-

talog przypadków, które uzasadniają wyłączne prawo jednego rodzica do urlopu wychowaw-
czego w pełnym wymiarze. Zgodnie z nowymi zasadami, rodzic dziecka ma prawo do urlopu 
wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli: 
 ■  drugi rodzic dziecka nie żyje, 
 ■  drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, 
 ■  drugiemu z rodziców odebrano władzę rodzicielską lub władza ta uległa ograniczeniu lub 

zawieszeniu. 

Ustawodawca objął tym przepisem również dodatkowy urlop wychowawczy związany 
z niepełnosprawnością dziecka. 

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego
Przed 1 października 2013 r. urlop wychowawczy nie miał wpływu na rozpoczęcie i bieg 

przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy. Nowelizacja wprowadziła przepis, zgodnie 
z którym bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpo-
częty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego. Zmiana w tym zakre-
sie wiązała się z przyjęciem takiego rozwiązania prawnego, które pozwoliłoby na zapewnienie 
pracownikowi możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego, do którego prawo nabył 
przed urlopem wychowawczym. Uwzględniając fakt, że okres przedawnienia roszczeń ze sto-
sunku pracy wynosi 3 lata (w tym roszczenia o urlop wypoczynkowy) w praktyce mógł wystą-
pić przypadek, w którym nastąpiło przedawnienie roszczenia o urlop wypoczynkowy z po-
wodu długotrwałego korzystania z urlopu wychowawczego. Zmiana przepisu w tym zakresie 
od 1 października 2013 r. umożliwi pracownikowi skorzystanie z urlopu wypoczynkowego po 
powrocie z urlopu wychowawczego bez ryzyka konsekwencji wynikających z przedawnienia. 

Zestawienie najważniejszych zmian dotyczących urlopu wychowawczego 

Zagadnienie
Stan prawny

do 30 września 2013 r. od 1 października 2013 r.

1 2 3

obniżenie urlopu wypoczynko-
wego w sytuacji, gdy w danym 
roku kalendarzowym po nabyciu 
prawa do urlopu wypoczynko-
wego pracownik skorzystał z ur-
lopu wychowawczego, a następ-
nie powrócił do pracy

wymiar urlopu wypoczynkowe-
go ulegał proporcjonalnemu ob-
niżaniu

wymiar urlopu wypoczynkowe-
go nie ulega proporcjonalnemu 
obniżeniu
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1 2 3

wymiar urlopu wychowawczego  ■ 3 lata, 
 ■ pracownik mógł skorzystać 

z dodatkowych 3 lat urlopu 
niezależnie od urlopu „pod-
stawowego”, w sytuacji gdy 
z powodu stanu zdrowia po-
twierdzonego orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności 
dziecko wymagało osobistej 
opieki pracownika – nie dłu-
żej niż do ukończenia przez 
dziecko 18. roku życia

 ■ 36 miesięcy, 
 ■ pracownik może skorzystać 

z dodatkowego urlopu w wy-
miarze do 36 miesięcy nie-
zależnie od urlopu „podsta-
wowego”, jeżeli z powodu 
stanu zdrowia potwierdzo-
nego orzeczeniem o niepeł-
nosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności dziecko 
pracownika wymaga jego 
osobistej opieki  – nie dłużej 
niż do ukończenia przez dzie-
cko 18. roku życia

miesiąc urlopu „nieprzenoszal-
nego” wyodrębnionego z całej 
puli wymiaru urlopu wychowaw-
czego

brak regulacji przyznanie każdemu z rodziców 
lub opiekunów wyłącznego pra-
wa do 1 miesiąca urlopu wycho-
wawczego z pełnego wymiaru

korzystanie z urlopu wycho-
wawczego przez oboje rodzi-
ców (opiekunów) w tym samym 
czasie

do 3 miesięcy do 4 miesięcy 

podział urlopu na części urlop może być wykorzystany 
maksymalnie w 4 częściach 

urlop może być wykorzystany 
maksymalnie w 5 częściach 

przedawnienie urlopu wycho-
wawczego

brak wpływu urlopu wychowaw-
czego na rozpoczęcie oraz bieg 
terminu przedawnienia roszcze-
nia o urlop wypoczynkowy

na czas korzystania przez pra-
cownika z urlopu wychowaw-
czego bieg przedawnienia rosz-
czenia o urlop wypoczynkowy 
nie rozpoczyna się, a rozpoczę-
ty ulega zawieszeniu

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 186, art. 1552 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 1028

 ● art. 1 ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy – Dz.U. z 2013 r., poz. 1028

096c0349-933a-4882-a83b-611b9310323b

Sebastian Kryczka –  specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, absolwent Wydziału 
Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Od kilkunastu lat specjalizuje się w problematyce 
prawa pracy oraz w wybranych zagadnieniach prawa cywilnego 
i administracyjnego, autor wielu artykułów i komentarzy z tej 
dziedziny, współpracuje m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy
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>> zmiany prawa, informacja, deklaracja podatkowa

2.  Od 26 września 2013 r. pracodawcy korzystają 
z nowych wzorów informacji i deklaracji 
podatkowych

Nowe wzory formularzy, m.in. PIT-2, PIT-11, PIT-4R mają zastosowanie 
do przychodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2013 r. 
Pracodawca nie popełnił błędu, jeżeli przed 26 września 2013 r. oświad-
czenia, deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach 
(stratach) złożył na drukach, które obowiązywały wcześniej. 
Ważne zmiany wprowadzono w PIT-11. Do treści informacji dodano pozycję dotyczącą 

wykazywania 50% kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, 
z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności lub z tytułu opłaty licencyjnej za 
przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, 
wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego. W 2013 r. łączne koszty 
z tych tytułów nie mogą przekroczyć 42 764 zł. W związku z tym w formularzu, oprócz istnie-
jących już pozycji, w których są wykazywane przychody, do których zastosowanie mają 50% 
koszty (w nowym formularzu poz. 56 i 57), wprowadzono poz. 53, w której należy wykazać 
nadwyżkę przychodów, do których te koszty nie będą miały zastosowania.

Zmiany dotyczą też ograniczenia w podawaniu w formularzach danych identyfikacyjnych po-
datnika i płatnika dotyczących jego adresu zamieszkania lub siedziby firmy. Wynika to stąd, że 
dane te są w posiadaniu organów podatkowych. Informacje te są bowiem wykazywane przez 
płatników i podatników w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Ponadto podatnicy i płatnicy są zobo-
wiązani do aktualizacji zgłoszenia m.in. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania czy siedziby. 

Z treści formularzy wykreślono oświadczenia podatnika i płatnika o przekazaniu danych 
zgodnych ze stanem faktycznym oraz o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowe-
go w zakresie podania danych niezgodnie z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczu-
plenie podatku. W przypadku formularzy składanych przez podatników oświadczenie to za-
stąpiono pouczeniem, że za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie 
podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbo-
wym. Natomiast płatników pouczono o odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym 
skarbowym za uchybienie ich obowiązkom.

97da3b35-9d57-45d9-a6f2-84da327c096c

PODSTAWA PRAWNA:
 ● rozporządzenie Ministra Finansów z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, 

deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 
– Dz.U. z 2013 r., poz. 1054

Krzysztof Rustecki –  ekonomista, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa 
podatkowego i rozliczania pracowników, autor licznych publikacji 
z tego zakresu
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>> zmiany prawa, tajemnica skarbowa, inspektor kontroli skarbowej, doręczanie pism

3.  Polski fiskus doręczy pismo na terytorium UE
i przeprowadzi kontrolę z inspektorem innego 
kraju

Polski organ podatkowy będzie mógł wystąpić do władzy państwa człon-
kowskiego UE właściwej w sprawach podatkowych z wnioskiem o do-
ręczenie pisma osobie przebywającej na terytorium państwa unijnego 
innego niż polskie (za pokwitowaniem albo za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej). Może to mieć miejsce, gdy takie doręczenie nie 
jest możliwe przez polski organ albo gdyby dokonując takiego doręczenia 
powodowałoby to dla niego szczególne trudności.

Dotychczas takie uprawnienie miał tylko minister finansów, przy czym mógł on upoważ-
nić do występowania z takim wnioskiem podległy mu organ podatkowy.

Wniosek o doręczenie pisma
Wnioski o doręczenie będą przekazywane do innych państw unijnych za pośrednictwem or-

ganu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wójt, burmistrz 
(prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz samorządowe kolegium odwoławcze 
będą mogli przekazywać wniosek o doręczenie pisma do organu wyznaczonego przez ministra 
finansów za pośrednictwem dyrektora izby skarbowej właściwego miejscowo ze względu na 
siedzibę wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa albo samo-
rządowego kolegium odwoławczego. Wniosek o doręczenie powinien zawierać dane niezbęd-
ne do identyfikacji podmiotu, któremu ma być doręczone pismo, w szczególności nazwisko lub 
nazwę (firmę) oraz adres, a także dane dotyczące przedmiotu pisma. Wniosek o doręczenie bę-
dzie mógł być przesyłany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu standar-
dowego formularza. W przeciwnym razie wniosek będzie mógł być przesłany w formie pisemnej. 

Natomiast wniosek o doręczenie pisma pochodzący z innego państwa unijnego organ wy-
znaczony przez ministra finansów będzie przekazywał naczelnikowi urzędu skarbowego właści-
wemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego ten wniosek dotyczy. 

Kontrole prowadzone jednocześnie przez polskie 
i unijne organy podatkowe 
Nowelizacja pozwala ministrowi finansów uzgadniać z organami administracji podatko-

wej innych państw przeprowadzenie jednoczesnych kontroli. Występując o przeprowadzenie 
kontroli jednoczesnej, będzie on jednak musiał podać uzasadnienie wszczęcia takiej kontroli 
oraz czas jej przeprowadzenia. 

W przypadku gdy inne państwo unijne wystąpi o przeprowadzenie kontroli jedno-
czesnej w Polsce, minister finansów będzie musiał potwierdzić przystąpienie do kontroli 
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albo będzie mógł odmówić przeprowadzenia kontroli, uzasadniając przyczynę odmowy 
(art. 291a § 1 Ordynacji podatkowej). Dotychczas przepisy przewidywały możliwość za-
wierania przez ministra z obcymi władzami porozumień dwustronnych lub wielostron-
nych w zakresie koordynacji czasu wszczynania i zakresu przeprowadzanych kontroli. 
Obecnie zmniejszono sformalizowanie takich procedur, ograniczając je do uzgodnień 
zamiast zawierania porozumień.

Szerszy katalog osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy 
skarbowej
Znowelizowane przepisy rozszerzają katalog osób zobowiązanych do przestrzegania ta-

jemnicy skarbowej na przedstawicieli obcej władzy, przebywających w siedzibach organów 
podatkowych, obecnych w toku postępowania podatkowego w związku z wymianą informa-
cji (art. 294 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej). 

Wymiana informacji podatkowych
Dotychczas wymiana informacji podatkowych obejmowała wszelkie informacje istotne dla 

prawidłowego określania podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego 
w zakresie opodatkowania: 
 ■  dochodu, majątku lub kapitału, bez względu na sposób i formę opodatkowania, w tym 

opodatkowania dochodu ze sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych oraz przyrostu war-
tości majątku lub kapitału, 
 ■  składek ubez pieczeniowych.

Nowe przepisy przewidują rozszerzenie wymiany informacji do wszelkich danych, któ-
re mogą być istotne do celów stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego. 
Wymiana taka nie będzie dotyczyć informacji:
 ■  objętych przepisami Unii Europejskiej dotyczących współpracy administracyjnej między 

państwami członkowskimi w zakresie podatku od towarów i usług, ceł oraz podatku 
akcyzowego;
 ■  dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne;
 ■  dotyczących opłaty skarbowej; 
 ■  dotyczących należności o charakterze umownym, w szczególności wynagrodzeń za usługi 

użyteczności publicznej (art. 305b Ordynacji podatkowej).

Kontrola skarbowa prowadzona przez inspektorów innych 
krajów UE
Minister finansów będzie miał możliwość zawierania porozumień z władzami innych 

państw członkowskiego UE w zakresie przebywania upoważnionych przedstawicieli tej wła-
dzy w siedzibach organów kontroli skarbowej oraz ich obecności w toku postępowań kon-
trolnych (art. 7a ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej). Osoby te będą mogły uczestniczyć 
w czynnościach kontrolnych na terytorium Polski (art. 13 ust. 8 ustawy o kontroli skarbo-
wej). Będą one otrzymywać kopie dokumentów zawierających informacje dotyczące postę-
powania kontrolnego (art. 34a ust. 6 ustawy o kontroli skarbowej). Ponadto polski inspektor 
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przeprowadzający kontrolę będzie mógł powierzyć tym osobom dokonywanie czynności 
kontrolnych pod swoim nadzorem (art. 38 w ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej).

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Ustaw. 

dde83a65-d4c0-4721-92b9-4b6d84801fa8

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 154a, art. 292a, art. 294, art. 305b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2012 r., 

poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1036

 ● art. 7a, art. 13 ust. 8, art. 34a, art. 38 ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, 
poz. 214; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 628

 ● ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej – w dniu 
oddania tego numeru Snp do druku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw

Krzysztof Rustecki –  ekonomista, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa 
podatkowego i rozliczania pracowników, autor licznych publikacji 
z tego zakresu

>> kary porządkowe, postępowanie, płatnik, podatnik

4.  Ile wyniesie kara porządkowa 
za niezastosowanie się do wezwania organu 
podatkowego w 2014 r.

Płatnik, który w 2014 r. mimo otrzymania prawidłowego wezwania orga-
nu podatkowego m.in. nie stawił się w urzędzie bez uzasadnionej przyczy-
ny, może zostać ukarany karą porządkową do 2800 zł. Czyny zagrożone 
taką sankcją są jednak ściśle określone i nakładanie kary za inne działania 
lub ich zaniechanie będzie bezprawne. 

 Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły (albo osoba, która wyraziła zgodę na po-
wołanie jej na biegłego), którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego: 
 ■  nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani lub 
 ■  bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu 

oględzin lub udziału w innej czynności, lub 
 ■  bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej 

zakończeniem, 
mogą zostać ukarani karą porządkową (art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej, dalej O.p.). 

Katalog czynów zagrożonych karą porządkową ma charakter zamknięty. Nie można za-
tem zastosować tej kary do innych działań niż określone w tym przepisie. Jest to niemożliwe 
nawet wtedy, gdyby wystąpienie odmiennych czynów obiektywnie utrudniało prowadzenie 
postępowania lub go wstrzymywało.
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Kara porządkowa również dla osób trzecich 

Karą porządkową może być ukarana osoba trzecia, która bezzasadnie odmawia okazania 
przedmiotu oględzin, a także uczestnik rozprawy, który przez swoje niewłaściwe zachowanie 
utrudnia jej przeprowadzenie. Tej sankcji nie należy stosować w przypadku przesłuchania 
strony w trybie art. 199 O.p. Na podstawie tego przepisu organ podatkowy może przesłu-
chać stronę, ale tylko po wyrażeniu przez nią zgody. Wtedy do przesłuchania strony stosuje 
się przepisy dotyczące świadka, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu. 

Organ podatkowy decyduje o warunkach nakładania kar 
Możliwość nakładania kar porządkowych ma zdyscyplinować uczestników postępowań 

prowadzonych przez organy podatkowe. Jest to narzędzie wpływające na sprawny przebieg 
postępowania. Dodatkowo przyjmuje się w orzecznictwie, że podatnik posiada wiele infor-
macji dotyczących stanu faktycznego sprawy i nie może on decydować o tym, które dane 
przekaże organowi podatkowemu, a które nie mają znaczenia w sprawie. Organ podatkowy 
ma obowiązek zebrać dowody i ustalić stan faktyczny, a strona postępowania jest zobowią-
zana, na żądanie organu, do przekazania dowodu, informacji lub wyjaśnienia okoliczności 
istotnych dla sprawy, będących w jej posiadaniu. 

W toku postępowania organ podatkowy podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podat-
kowym (art. 122 O.p.). Z tego przepisu wynika, że do organu podatkowego należy inicjatywa 
w zbieraniu dowodów i wyjaśnianiu stanu faktycznego. Służy temu m.in. instytucja wezwania 
strony lub innej osoby do złożenia wyjaśnień niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego. 
Organ ma ponadto obowiązek zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, a więc wska-
zywać okoliczności faktyczne, korzystne i niekorzystne dla podatników (art. 191 i art. 192 
O.p.). Należy przy tym mieć na uwadze, że obowiązki organów podatkowych w omawianym 
zakresie oznaczają, że ciężar dowodu czy dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego spoczy-
wa nie tylko na organie podatkowym, ale również jest zobowiązaniem strony (np. płatnika). 

Kara porządkowa musi być umiarkowana
Kara porządkowa jest rodzajem sankcji administracyjnej – nie jest karą w znaczeniu przepi-

sów prawa karnego. Mimo to sądy administracyjne wymagają od organów podatkowych, aby 
nawiązywały do niektórych zasad prawa karnego, takich jak np. zasada adekwatności kary.

O tym, jaka będzie wysokość kary, decydują organy podatkowe. Maksymalna wysokość 
kary porządkowej w 2014 r., tak jak w 2013 r., będzie wynosić 2800 zł. Nakładając karę organ 
ma obowiązek zindywidualizowania kary. Wysokość kary porządkowej powinna wynikać z ca-
łokształtu okoliczności sprawy (np. wyrok NSA z 26 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2539/10, 
wyrok WSA w Szczecinie z 17 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 106/13). 

Zdarza się, że organy podatkowe uzasadniają wysokość kary porządkowej nie tylko oko-
licznościami sprawy, ale i sytuacją majątkową ukaranego, np. uzasadniają wysokość kary po-
rządkowej wskazując na dochody podatników wykazywane w deklaracjach podatkowych za 
przeszłe okresy. Może się zatem zdarzyć, że dwie osoby, które popełniły podobne naruszenie 
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przepisu, zostaną ukarane karami porządkowymi w różnej wysokości, w zależności od swo-
jego statusu majątkowego. Możliwa jest sytuacja, kiedy organ podatkowy nakłada najwyższą 
karę porządkową na członka zarządu spółki, zakładając, że status majątkowy takiej osoby 
jest wysoki. Z taką praktyką nie zgodził się jednak WSA w wyroku z 17 lipca 2013 r. (sygn. 
akt I SA/Sz 322/13). Organ podatkowy nakładając karę porządkową w maksymalnej wyso-
kości nie może tego uzasadniać dobrym statusem majątkowym osoby ukaranej. Sądy ad-
ministracyjne wymagają, aby w przypadku powoływania się przez organ nakładający karę 
na stosunki majątkowe i rodzinne, jako na okoliczność mającą wpływ na wysokość kary po-
rządkowej, przeprowadził czynności wyjaśniające dotyczące okoliczności z życia ukaranego 
uzasadniających niską albo wysoką karę porządkową. 

Pouczenie o wymierzeniu kary
Warunkiem wymierzenia kary porządkowej jest pouczenie przez organ podatkowy osoby 

zobowiązanej do wykonania wezwania o skutkach niezastosowania się do tego wezwania. 
Brak pouczenia o możliwości zastosowania kary porządkowej skutkuje niemożnością jego 
zastosowania (wyrok NSA z 29 sierpnia 2002 r., sygn. akt I SA/Po 533/01). 

Wezwanie przedstawiciela spółki kapitałowej
W przypadku osoby zarządzającej osobą prawną, będzie ona przesłuchiwana przez or-

gan w charakterze świadka, a nie strony. Stąd kara porządkowa na prezesa spółki z o.o., któ-
ry nie stawił się na wezwanie organu podatkowego, jest nakładana jako na świadka (wyrok 
WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 5 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Go 830/08, wyrok WSA 
w Bydgoszczy z 8 stycznia 2013 r.; sygn. akt I SA/Bd 958/).

Żądanie niemożliwego nie uzasadnia kary
Należy odróżnić odmowę udzielenia wyjaśnień z tego powodu, że podatnik nie chce ich 

udzielić, od sytuacji, kiedy następuje odmowa udzielenia wyjaśnień z powołaniem się na 
brak możliwości udzielenia żądanej odpowiedzi. Organ podatkowy musi wykazać, że ukara-
ny mógł spełnić jego żądanie, ale tego nie zrobił. Przykładowo, świadek nie może udzielić 
informacji o osobie, której nie zna, albo o wydarzeniach u pracodawcy w okresie, kiedy był 
na urlopie, zwolnieniu lekarskim albo był oddelegowany do pracy za granicą czy w delegacji. 

Odmianą tej sytuacji „niemożności” udzielania żądanej odpowiedzi jest domaganie się wy-
jaśnień od podatnika na podstawie kolejnego wezwania do stawienia się w urzędzie, który 
odmawia ich udzielenia, wskazując, że w czasie poprzednich wyjaśnień przekazał już całą 
posiadaną przez siebie wiedzę. 

PRZYKŁAD
Marcin O. (pracownik), będący świadkiem, 19 września 2013 r. stawił się na wezwa-
nie urzędu skarbowego. Pracownik został poproszony o złożenie wyjaśnień dotyczą-
cych tego, czy jego pracodawca faktycznie prowadził działalność w zakresie handlu 
złomem w latach 2011–2012 r. Pracownik wyjaśnił, że odpowiedzi udzielił w czasie skła-
dania zeznań 3 września 2013 r. i nie posiada żadnej dodatkowej wiedzy w tym zakresie. 
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Odesłanie do wcześniejszych zeznań czy wyjaśnień nie może być traktowane jak odmo-
wa współdziałania z organami podatkowymi uzasadniająca nałożenie kary porządkowej. 

Nie można karać za całokształt 
Kara porządkowa powinna dotyczyć konkretnego zdarzenia. Nie można karać za cało-

kształt postawy podatnika, np. za to, że nie zjawił się na czterokrotne wezwanie z różnych 
tytułów przez organ podatkowy. W takim przypadku nie można nałożyć na niego jednej mak-
symalnej kary porządkowej. Kara porządkowa dotyczy bowiem konkretnego naruszenia prze-
pisów (wyrok NSA z 18 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2106/11).

Uchylenie kary porządkowej
Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Termin 

płatności kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Organ podat-
kowy, który nałożył karę porządkową, może ją uchylić. Organ nie działa jednak w tym zakre-
sie z urzędu. 

Niezbędny jest wniosek ukaranego, zło-
żony w terminie 7 dni od dnia doręczenia po-
stanowienia o nałożeniu kary porządkowej. 
Na tej podstawie organ podatkowy może 
uznać za usprawiedliwione niestawienni-
ctwo lub niewykonanie innych obowiązków. 
Stosując te regulacje należy pamiętać, że w takim przypadku usprawiedliwieniem będzie np. 
dokument potwierdzający niemożność spełnienia żądania fiskusa. Przykładowo, w przyto-
czonym wyroku WSA w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz 322/13) sąd oceniał argument podatni-
ka, który twierdził, że niezastosowanie się do żądania organu podatkowego wynikało z cięż-
kiej choroby. Miało ją potwierdzić orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Organy podatkowe 
uznały, że dokument świadczy jedynie o czasowej niezdolności do pracy i został wydany 
w celu potwierdzenia uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6 miesięcy. Sąd 
potwierdził pogląd dyrektora izby skarbowej, że takie orzeczenie nie usprawiedliwia nieprze-
kazania do urzędu skarbowego faktur VAT. Sama czynność przekazania faktur nie wymagała 
osobistego działania podatnika i można było jej dokonać przez pocztę lub pełnomocnika. 

Usprawiedliwienie nieobecności w czasie czynności w postępowaniu (mimo wezwania) 
spoczywa na wezwanym. Dodatkowo przyczyny, na które się powołuje, muszą być obiek-
tywnie usprawiedliwiające, aby kara mogła zostać cofnięta. Przykładowo, powołanie się 
na pilny wyjazd służbowy bez wykazania, że przełożenie wyjazdu spowodowałoby niepro-
porcjonalnie wysokie straty, może nie być wystarczające do cofnięcia kary porządkowej 
przez organ.

Osobiste stawiennictwo musi być uzasadnione
Wiele kontrowersji powoduje żądanie przez organ podatkowy osobistego stawiennictwa 

strony postępowania. Nie w każdym bowiem przypadku jest to niezbędne do prawidłowego 
przeprowadzenia czynności wyjaśniających przez organ.

UWAGA!
Organ podatkowy może, ale nie musi uchylać nało-
żonej kary porządkowej.
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PRZYKŁAD
Organ podatkowy zażądał, aby właściciel firmy osobiście dostarczył faktury sprzedaży 
i dokumenty z rejestru VAT za lata 2011–2012. Właściciel firmy nie przyszedł wyznaczo-
nego dnia do urzędu, ale dokumenty przyniósł jego pracownik. Na właściciela została 
nałożona kara porządkowa w wysokości 2800 zł. Sprawa trafiła do sądu, który uznał, że 
wezwanie pracodawcy do osobistego stawiennictwa nie miało uzasadnienia w żadnym 
przepisie prawa. Nie było zwłaszcza żadnych przeszkód, aby organ podatkowy zbadał 
interesujące go dokumenty u pracodawcy albo w biurze rachunkowym świadczącym 
dla niego usługi księgowe. Bez znaczenia było, kto fizycznie dostarczy organowi podat-
kowemu żądane dokumenty. Pracodawca wypełnił żądanie fiskusa oddelegowując do 
urzędu swojego pracownika. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 122, art. 187–191, art. 199, art. 262 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2012 r., 

poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1036

 ● obwieszczenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 
ustawy – Ordynacja podatkowa – M.P. z 2013 r., poz. 736

4766e366-8a43-44ea-a759-34c9b82510c4

Tomasz Król –  konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym 
i podatkowym, trener, autor kilkuset publikacji fachowych

Wkrótce w „Sposobie na płace” dodatek:

„PIT-11 i PIT-4R krok po kroku 
oraz zasady korygowania informacji i deklaracji”
a w nim m.in.:
✔ jakie przychody wykazywać w PIT-11,
✔ jak wykazywać koszty uzyskania przychodów z praw autorskich, 
✔  wykazywanie zaliczki na podatek z różnych źródeł przychodów,
✔ kto nie pobiera zaliczki na podatek,
✔  PIT-40 zamiast PIT-11,
✔  rozliczanie przychodów pracowników oddelegowanych, 
✔  z jakich przychodów podatnik rozlicza się samodzielnie,
✔   przechowywanie PIT-11 i PIT-4R,
✔   najczęściej popełniane błędy w wypełnianiu informacji i deklaracji
✔   odpowiedzialność karnoskarbowa płatnika i podatnika 

    POLECAMY!

www.snp.infor.pl

SPOSÓB NA PŁACE nr 12(51) 
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  Problem   Jesteśmy jednostką samorządową. Od 8 marca 2012 r. jednemu z naszych pracowników, 
zatrudnionemu na stanowisku dyrektora w samorządowym zakładzie budżetowym, 
wypłacamy dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 9% płacy zasadniczej. Od 1 sierpnia 
2013 r., ze względu na doliczenie do stażu okresów pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, 
pracownik nabył prawo do dodatku w wysokości 13% płacy zasadniczej. Pracownik zwrócił się 
do nas we wrześniu br. z pismem o wyrównanie dodatku za wysługę lat za nieprzedawniony 
okres 3 lat. Za jaki okres powinniśmy wypłacić pracownikowi wyrównanie dodatku za wysługę 
lat? Czy tylko za okres zatrudnienia w samorządowym zakładzie budżetowym?

  Odpowiedź  Powinni Państwo wyrównać pracownikowi dodatek za wysługę lat za cały okres 
jego zatrudnienia w zakładzie budżetowym, tj. od 15 listopada 2011 r. do sierpnia 2013 r. 

Uzasadnienie   Pracownik samorządowy ma 
prawo do dodatku za wieloletnią pracę w wy-
sokości 5% miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek 
ten wzrasta o 1% za każdy rok pracy, aż do 
osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodze-
nia zasadniczego. Do okresów pracy upraw-
niających do dodatku wlicza się wszystkie 
poprzednie zakończone okresy zatrudnie-
nia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odręb-
nych przepisów podlegają one wliczeniu 
do okresu pracy, od którego zależą upraw-
nienia pracownicze. Takim okresem jest też 
praca w gospodarstwie rolnym. Jeżeli praca 
w urzędzie stanowi dodatkowe zatrudnienie 
pracownika, do tego okresu nie są zalicza-
ne okresy zatrudnienia podstawowego (§ 7 

ust. 3 rozporządzenia w sprawie wynagra-
dzania pracowników samorządowych). 

Ponieważ roszczenia ze stosunku pracy 
przedawniają się z upływem 3 lat od daty ich 
wymagalności, mają Państwo obowiązek wy-
równania wysokości dodatku stażowego za 
okres 3 lat wstecz lub za okres faktycznego 
zatrudnienia u danego pracodawcy, jeżeli ten 
okres jest krótszy.

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 291 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 1086

 ● art. 38 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych – Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost.zm. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 645

 ● § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników sa-
morządowych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1050

O to pytają Kadrowi
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Za jaki okres wypłacić wyrównanie dodatku 
za wysługę lat
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24 września 2013 r.

1.1.  Uproszczono procedurę przyznawania zasiłku 
pogrzebowego funkcjonariuszom Straży Granicznej

Uproszczona została procedura przyznawania zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania 
w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza Straży Granicznej. W przypadku gdy zasiłek 
pogrzebowy lub jego wyrównanie jest związane z pogrzebem dziecka, które urodziło się 
martwe, funkcjonariusz występujący o to świadczenie, zamiast przedkładać zaświadczenie, 
może złożyć stosowne oświadczenie.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży 
Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków 
rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy – Dz.U. z 9 września 2013 r., poz. 1040

26 września 2013 r.

1.2.  Zmiany w niektórych wzorach oświadczeń, deklaracji 
i informacji podatkowych

Określone zostały nowe wzory oświadczeń: PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-12, deklaracji: PIT-4R, PIT-6/
PIT-6L, PIT-8AR oraz informacji: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R. Zmiany polegają na usunię-
ciu z formularzy PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-4R, PIT-6/PIT-6L, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11 i PIT-R da-
nych identyfikacyjnych płatnika i podatnika, do których organy podatkowe mają dostęp poprzez 
Centralny Rejestr Podmiotów – Krajową Ewidencję Podatników. We wszystkich wymienionych 
wzorach zmieniona została formuła dotycząca odpowiedzialności karnej skarbowej przez zastą-
pienie dotychczasowego oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego 
pouczeniem informującym o odpowiedzialności przewidzianej w tym kodeksie. W podstawach 
prawnych przepisów zmienione zostały również teksty jednolite ustaw, które zostały ogłoszone 
w 2012 r. W informacji PIT-11 w części E w wierszu 8 Prawa autorskie uwzględniony został roczny 
limit, do którego mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, wynoszący 1/2 kwoty 
stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. 42 764 zł). 
Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych 
wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie po-
datku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 11 września 2013 r., poz. 1054

Więcej na ten temat piszemy w bieżącym numerze Snp w artykule „Od 26 września 2013 r. 
pracodawcy korzystają z nowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych”

1 października 2013 r.

1.3. Zmiany w urlopach wychowawczych pracowników
Jeżeli okres trwającego co najmniej 1 miesiąc urlopu wychowawczego przypada po nabyciu 
przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika 
powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego przysługuje w pełnym 
wymiarze (dotychczas urlop ten był proporcjonalnie obniżany). Bieg przedawnienia roszczenia 
o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania 

1. Zmiany prawa – weszły w życie 24.09–8.10.2013 r.
Na podstawie aktów prawnych opublikowanych od  5 września 2013 r.
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z urlopu wychowawczego. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu 
wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, przy czym do 6-miesięcz-
nego okresu zatrudnienia wliczane są poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wycho-
wawczego wynosi, tak jak dotychczas, do 36 miesięcy, z tym że każdemu z rodziców lub opieku-
nów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z tego 
wymiaru. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Urlop 
wychowawczy jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia 
i może on być wykorzystany najwyżej w 5 częściach (do tej pory w 4 częściach).
Ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy – Dz.U. z 5 września 2013 r., poz. 1028

Zmiany szczegółowo opisujemy w bieżącym numerze Snp w artykule „Od 1 października 
2013 r. urlopu wychowawczego należy udzielać na innych zasadach”

8 października 2013 r.

1.4.  Zwolnienie z pdof świadczeń z tytułu specyficznych 
elementów wspierających zatrudnienie

Zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu specy-
ficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych 
przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie 
oznaczają finansowanie z Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumen-
ty rynku pracy, niezbędnych do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
uczestników programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku pracy, 
i mogą obejmować w szczególności zakup środków trwałych, materiałów i usług niezbędnych 
w procesie aktywizacji zawodowej lub utrzymania miejsc pracy. Zwolnienie podatkowe ma zasto-
sowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 września 2013 r. w sprawie zaniechania poboru 
podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podat-
ników podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 23 września 2013 r., poz. 1123

2. Oczekują na wejście w życie od 1.11.2013 r. i 1.01.2014 r.
Na podstawie aktów prawnych opublikowanych od  13 września 2013 r.

1 listopada 2013 r., 1 kwietnia 2014 r.

2.1. Nowe wzory dokumentów ZUS
Wzory dokumentów zgłoszeniowych/wyrejestrowujących ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS 
ZIUA, ZUS ZWUA i ZUS ZSWA zostały dostosowane do obowiązującego od 1 września 2011 r. 
sposobu podawania danych identyfikacyjnych ubezpieczonego (odstąpiono wówczas od obo-
wiązku posiadania numeru NIP przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, jeżeli nie prowa-
dzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów 
i usług). We wzorach dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA – w celu 
zapewnienia poprawności wypełniania tych dokumentów przez płatników składek oraz zapew-
nienia im pełnego wsparcia przy weryfikacji poprawności ich wypełniania w programie Płatnik 
– wprowadzono pola do wykazania należnych składek według wszystkich źródeł ich finansowa-
nia. Uchylony został załącznik ZUS RMUA. Zamiast niego wprowadzono wzór miesięcznej i rocz-
nej informacji dla ubezpieczonego. Ze względu na konieczność prawidłowej identyfikacji osób 
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uprawnionych do świadczeń zdrowotnych wprowadzono odrębne kody dla osób pobierających 
emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkałych w Polsce 
oraz w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub EFTA. Zmieniono lub usunięto kody 
dotyczące osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (zmiana 
opisu kodu 19 00, dodanie kodu 19 10 oraz usunięcie kodów 15 00, 16 10, 17 00 i 18 00). Ponadto 
zmieniono obowiązujące oraz wprowadzono kody umożliwiające identyfikację zasiłków macie-
rzyńskich i wyrównania zasiłku macierzyńskiego wypłacanych zarówno przez ZUS, jak i płatni-
ków składek (tj. kodów 311, 315, 319, 320, 325, 326, 327 i 328). Nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r. 
płatnicy składek mogą posługiwać się dotychczasowymi wzorami dokumentów do wyczerpania 
zapasów, a także oprogramowaniem zawierającym dotychczasowe wzory dokumentów. Zmiany 
dotyczące kodów tytułów ubezpieczenia dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, 
w rozumieniu ustawy systemowej, weszły w życie 19 września 2013 r., a dla osób pobierających 
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub emeryturę pomostową wejdą w życie 1 kwietnia 
2014 r. Wszystkie pozostałe zmiany będą obowiązywały od 1 listopada 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygują-
cych, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, 
zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz 
innych dokumentów – Dz.U. z 18 września 2013 r., poz. 1101

1 stycznia 2014 r.

2.2.  Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. 
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone w wysokości 1680 zł. 
Dla pracowników w pierwszym roku pracy wyniesie ono 1344 zł. Podwyższenie płacy mini-
malnej spowoduje wzrost m.in. następujących należności pracowniczych: dodatku za pracę 
w porze nocnej, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, odprawy z tytułu zwol-
nień grupowych, odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, 
mobbing lub dyskryminację, wynagrodzenia gwarancyjnego za niewykonywanie pracy z powo-
du rozkładu czasu pracy, minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, kwot wolnych 
od potrąceń, świadczenia pieniężnego dla praktykanta. Oprócz tego zwiększy się podstawa 
wymiaru składek w 2014 r. dla niektórych grup ubezpieczonych, np. dla zleceniobiorców pra-
cujących na podstawie umowy, w której wynagrodzenie nie zostało określone lub określono je 
inaczej niż kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2014 r. – Dz.U. z 13 września 2013 r., poz. 1074

1 stycznia 2014 r.

2.3. Wzrośnie opłata za aplikację adwokacką 
Opłata roczna za aplikację adwokacką będzie stanowiła od 2014 r. 3,05-krotność minimalne-
go wynagrodzenia za pracę (dotychczas 2,8-krotność), w wysokości obowiązującej w dniu 
rozpoczęcia roku szkoleniowego i będzie wynosiła 5124 zł. Podniesienie opłaty rocznej ma 
zachować odpowiedni poziom szkolenia na aplikacji, który zapewni należyte przygotowanie 
do egzaminu i wykonywania zawodu adwokata. Dotychczasowa wysokość była niewspół-
mierna do wydatków ponoszonych w związku ze szkoleniem aplikantów radcowskich.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 września 2013 r. w sprawie wysokości opła-
ty rocznej za aplikację adwokacką – Dz.U. z 23 września 2013 r., poz. 1114
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3. Projekty 

3.1. Nowe zasady opłacania składek z umowy zlecenia
W projekcie zaproponowano objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi osób będą-
cych członkami rad nadzorczych zamieszkujących na terytorium RP, które są wynagradzane 
z tego tytułu, niezależnie od tego, czy posiadają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Obec-
nie członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Przewidziano również zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wy-
konywania umowy zlecenia, polegającą na odmiennym niż dotychczas usytuowaniu tego 
tytułu do ubezpieczeń w przypadku posiadania kilku tytułów do ubezpieczenia przez jeden 
podmiot. Obecnie osoby posiadające kilka tytułów do ubezpieczeń podlegają ubezpiecze-
niom, co do zasady, z jednego tytułu – pierwszego lub wybranego przez siebie. Założono, 
że do umów zleceń będzie miała zastosowanie regulacja, zgodnie z którą tytuły do ube-
zpieczeń będą kumulowane w przypadku uzyskiwania z nich podstawy wymiaru składek 
niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu. W przypadku 
zbiegu ubezpieczeń społecznych m.in. z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej 
z umową zlecenia lub umową o pracę nakładczą osoba, która łączy te aktywności, podlega 
ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, chyba że podstawa wymiaru 
składek z drugiego tytułu jest co najmniej równa podstawie wymiaru właściwej dla osoby 
prowadzącej działalność – wówczas ubezpieczony może wybrać, z którego tytułu podlega 
ubezpieczeniom. Zaproponowano rozszerzenie tej zasady na osoby łączące wykonywanie 
umowy zlecenia lub umowy o pracę nakładczą z prowadzeniem innej niż działalność gospo-
darcza działalności pozarolniczej, tj. wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partner-
skiej, wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., twórców, artystów, osób wykonujących wolne 
zawody, osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół. Ponadto zasada 
kumulacji tytułów do ubezpieczeń do osiągnięcia co najmniej minimalnego wynagrodzenia 
zostałaby również stosowana w przypadku równoległego wykonywania umowy zlecenia lub 
umowy o pracę nakładczą oraz prowadzenia działalności gospodarczej z preferencyjną pod-
stawą wymiaru składek, do której jest uprawniona osoba prowadząca pozarolniczą działal-
ność gospodarczą w ciągu pierwszych 2 lat jej prowadzenia. Projekt jest po uzgodnieniach 
międzyresortowych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Oprac. Anna Seroczyńska

4. Najnowsze orzecznictwo sądowe
4.1.  Nie można zaskarżyć odebrania pracownikom prawa 

wyboru przedstawicieli do władz spółki, jeżeli nie są jej 
udziałowcami lub akcjonariuszami 

Pracownikowi,  który jest działaczem związkowym, ale nie zasiada w radzie nadzorczej spół-
ki komunalnej jako przedstawiciel załogi, nie przysługuje skarga na uchwałę walnego zgro-
madzenia wspólników, odbierającą pracownikom prawo wyboru przedstawicieli do władz tej 
spółki (postanowienie Sądu Najwyższego z 3 września 2013 r., sygn. akt I PZP 2/13).
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Stan faktyczny
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w B. powstało w 1992 r. po prze-

kształceniach dawnego wojewódzkiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. W tym cza-
sie nie obowiązywały przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji. Nie było zatem ustawowych 
przepisów gwarantujących uczestnictwo przedstawicieli załogi w radzie nadzorczej spółki. 
Obowiązek tworzenia rad nadzorczych w spółkach komunalnych i prawo delegowania do 
nich przedstawicieli pracowników wprowadziła dopiero ustawa z 20 grudnia 1996 roku o go-
spodarce komunalnej, która zaczęła obowiązywać od lipca 1997 r. 

W 2008 r. uchwałą walnego zgromadzenia wspólników zmieniono statut spółki i zniesiono 
przepisy gwarantujące załodze wybór swoich przedstawicieli do rady nadzorczej. Tę uchwa-
łę zaskarżył do sądu jeden ze związkowców – pracownik spółki.

Orzeczenia sądów i pytanie prawne
Sąd I instancji oddalił pozew. Natomiast sąd apelacyjny skierował do Sądu Najwyższego pytanie 

prawne: czy pracownicy jednoosobowej spółki gminy powstałej przed wejściem w życie przepi-
sów ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.), 
w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, w stosunku do którego rada gminy przed 
30 czerwca 1997 r. dokonała wyboru organizacyjno-prawnej formy, zachowują prawo wyboru swo-
ich przedstawicieli do rady nadzorczej tej spółki, w trybie art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego 
Sąd Najwyższy odmówił udzielenia odpowiedzi, gdyż wątpliwości dotyczyły wykładni prawa, 

a nie wyłącznie przepisów. W uzasadnieniu SN odniósł się jednak do przedmiotu sprawy, potwier-
dzając brak możliwości zaskarżenia przez pracownika uchwały walnego zgromadzenia wspól-
ników, znoszącej prawo wyboru przedstawicieli załogi do rady nadzorczej spółki komunalnej. 

Sprawę tę powinien rozpatrywać sąd gospodarczy. Mimo to pracownik-powód i tak by ją 
przegrał. Kodeks spółek handlowych przewiduje bowiem prawo zaskarżenia uchwały wspólni-
ków spółki z o.o. tylko przez zarząd, radę nadzorczą, komisję rewizyjną oraz poszczególnych 
ich członków, a także – w określonych ustawowo przypadkach – wspólników spółki. Skoro 
przedstawiciele pracowników w radzie nadzorczej nie zaskarżyli w przepisowym terminie spor-
nej uchwały, to sam pracownik spółki nie może takiego powództwa wytoczyć – wskazał SN 
w konkluzji orzeczenia. 

Wnioski z orzeczenia 
Pracownik, nawet będący działaczem związkowym, nie może skorzystać z uprawnień 

korporacyjnych właściwych dla udziałowca czy akcjonariusza spółki kapitałowej, jeżeli sam 
nim nie jest. Takie prawo przysługuje pracownikom, którzy są przedstawicielami pracowni-
ków w organach spółki i to oni powinni czuwać nad sprawami załogi. Jeżeli tego nie uczynią, 
„szeregowi” pracownicy nie mają uprawnień korporacyjnych, jeżeli nie są akcjonariuszami, 
udziałowcami czy członkami organów władz spółki, w tym rady nadzorczej.

Michał Culepa –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych, 
trener i wykładowca
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>> godziny nadliczbowe, rekompensata za godziny nadliczbowe, zmiany prawa

1.  Jak po zmianie przepisów o czasie pracy 
ustalać wynagrodzenie za pracę w godzinach 
nadliczbowych w wydłużonych okresach 
rozliczeniowych 

Rozliczanie czasu pracy po ostatniej nowelizacji przepisów będzie tym 
bardziej skomplikowane, im dłuższy okres rozliczeniowy będzie obowią-
zywał u danego pracodawcy. Wydłużone (szczególnie do 12 miesięcy) 
okresy rozliczeniowe skutkują bowiem koniecznością analizowania czasu 
pracy z uwzględnieniem pełnego okresu rozliczeniowego. 

Ułatwieniem w zakresie rozliczania czasu pracy po zmianach jest wprowadzony przez ustawo-
dawcę obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy na okres co najmniej jednego miesiąca 
i przekazywanie ich pracownikom z co najmniej 1-tygodniowym 
wyprzedzeniem. 

Czym jest praca nadliczbowa 
Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana 

ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad prze-
dłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i roz-
kładu czasu pracy. Pierwsza część przytoczonej definicji pracy w godzinach nadliczbowych 
odnosi się do norm czasu pracy, które zostały uregulowane w art. 129 § 1 Kodeksu pracy (dalej 
k.p.) Ustawodawca wprowadza w nim 8-godzinną normę dobową i przeciętnie 40-godzinną nor-
mę tygodniową w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
W efekcie przekroczenie zarówno normy dobowej 8-godzinnej, jak i przeciętnie tygodniowej 
40-godzinnej skutkuje wystąpieniem pracy w godzinach nadliczbowych. Druga część definicji 
odnosi się do systemów czasu pracy pozwalających na wydłużenie dobowego wymiaru czasu 
pracy powyżej 8 godzin, np. do 12 godzin (w systemach: równoważnym, w ruchu ciągłym, week-
endowym, skróconego tygodnia pracy – uregulowanych w art. 135, art. 138, art. 143 i art. 144 
k.p.), a w niektórych przypadkach nawet do 16 czy 24 godzin (w systemach równoważnych 
norm czasu pracy – uregulowanych w art. 136 i art. 137 k.p.). W przypadku pracowników obję-
tych jednym ze wskazanych systemów czasu pracy w dniach, w których rozkład czasu pracy 
przewiduje pracę w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy (powyżej 8 godzin), pra-
cą w godzinach nadliczbowych nie jest praca przekraczająca normę dobową 8-godzinną, ale 
dopiero praca przekraczająca przedłużony dobowy wymiar czasu pracy ustalony dla danego 
dnia. Niezależnie od tego, w każdym przypadku pracą w godzinach nadliczbowych jest praca 
przekraczająca przeciętną 40-godzinną normę tygodniową.

Ustawodawca ograniczył jednocześnie możliwość wykonywania pracy w godzinach 
nadliczbowych do dwóch sytuacji uregulowanych w art. 151 § 1 k.p. Wskazana regulacja 
stanowi, że praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana wyłącznie w razie: 

Zobacz wideowywiad „Zmiany w czasie 
pracy od 23 sierpnia 2013 r.”
dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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 ■ konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, 
ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii oraz 
 ■ szczególnych potrzeb pracodawcy. 

PRZYKŁAD 
Pracodawca wprowadził 12-miesięczny okres rozliczeniowy, niepokrywający się z latami 
kalendarzowymi, lecz obejmujący okres od października danego roku do września na-
stępnego roku. W zakładzie obowiązuje podstawowy system czasu pracy. Załóżmy, że 
w pierwszym 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym, rozpoczynającym się od 1 paź-
dziernika 2013 r., rozkład czasu pracy ustalony dla pracowników produkcji w pierwszym 
miesiącu okresu rozliczeniowego, tj. w październiku, wygląda następująco: 

paź-13 Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr

216
godz.

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Liczba 
godz.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Praca 
w godzi-

nach 
6–14 6–14 6–14 6–14 6–14 14–22 14–22 14–22 14–22 14–22 14–22 6–14 6–14 6–14

paź-13 Czw Pt So Nd Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Pn Wt Śr Czw

Dzień 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Liczba 
godz.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Praca 
w godzi-

nach 
6–14 6–14 6–14 14–22 14–22 14–22 14–22 14–22 14–22 6–14 6–14 6–14 6–14

Wymiar czasu pracy w październiku ustalony na podstawie art. 130 k.p. wynosi 184 
godziny [40 x 4 tyg. + 3 x 8 godz. (dni wystające poza pełne tygodnie, tj. 29, 30 i 31 
października = 184 godziny)]. Pracodawca zaplanował dla pracownika 216 godzin do 
przepracowania. Jeżeli pracownik przepracuje wszystkie zaplanowane godziny w paź-
dzierniku i nie będzie wykonywał pracy ponad to, co wynika z ustalonego dla niego 
rozkładu, należy uznać, że nie wykonywał pracy w godzinach nadliczbowych przekra-
czających dobowe normy czasu pracy. Ustalenie, czy nastąpiło przekroczenie norm 
tygodniowych, będzie możliwe dopiero po zakończeniu 12-miesięcznego okresu rozli-
czeniowego, a więc na koniec września 2014 r. 

Wariant I. Jeżeli pracownik przepracuje wszystkie zaplanowane dla niego godziny 
Jeżeli pracownik przepracuje cały zaplanowany dla niego czas, to powinien otrzymać 
wynagrodzenie wynikające z zawartej z nim umowy o pracę. Kwota, jaką otrzyma, bę-
dzie zatem uzależniona od systemu wynagradzania, jakim jest objęty. Jeżeli pracownik 
jest wynagradzany stałą stawką miesięczną (np. 3500 zł), to za 216 godzin przepracowa-
nych w październiku powinien otrzymać 3500 zł. Wynagrodzenie określone w stałej mie-
sięcznej wysokości (ryczałtowo) przysługuje bowiem pracownikowi w pełnej wysokości, 
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jeżeli przepracuje wszystkie zaplanowane dla niego dni i godziny w danym miesiącu, 
bez względu na ich liczbę. Jeżeli pracownik jest objęty godzinowym systemem wynagra-
dzania i jego stawka wynosi np. 14,60 zł/godz., to jego wynagrodzenie za październik 
będzie wynikać z pomnożenia tej stawki przez liczbę godzin przepracowanych w paź-
dzierniku i wyniesie 3153,60 zł (14,60 zł x 216 godz.). Wynagrodzenie prowizyjne lub 
akordowe będzie natomiast wynikać z uzyskanych efektów pracy. 

Wariant II. Jeżeli pracownik przepracuje większą liczbę godzin niż wynikająca z rozkładu
Mimo zaplanowania na pierwszy miesiąc okresu rozliczeniowego, tj. na październik, 
216 godzin, w praktyce pracownik może przepracować większą ich liczbę. Załóżmy, 
że praca odbywa się na dwie zmiany w godz. od 6.00 do 14.00 oraz od 14.00 do 
22.00 w podstawowym 8-godzinnym systemie czasu pracy, a pora nocna u praco-
dawcy przypada między godz. 22.00 a 6.00. W październiku dwóch pracowników: 
Krzysztof R. wynagradzany stałą stawką miesięczną 3500 zł i Janusz B. wynagradza-
ny stawką godzinową 14,60 zł/godz., wykonywało pracę w następującym zakresie 
godzinowym:

paź-13 Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr

226
godz.

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Liczba 
godz.

8 12 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 9 8

Praca 
w godzinach 

6–14 6–18 6–14 6–14 6–14 14–24
14–
22

14–
22

14–
22

14–
22

14–
22

6–14 6–15 6–14

paź-13 Czw Pt So Nd Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Pn Wt Śr Czw

Dzień 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Liczba 
godz.

8 8 8 8 8 8 11 8 8 8 8 8 8

Praca 
w godzinach 

6–14 5–13 6–14
14–
22

14–
22

14–
22

14–1
14–
22

14–
22

6–14 6–14 6–14 6–14

Każdy z pracowników otrzymuje dodatek stażowy ustalony w stałej miesięcznej wyso-
kości 300 zł. 
Ponieważ pracownicy przepracowali w październiku więcej godzin niż wynikało z ustalo-
nego dla nich rozkładu czasu pracy, to przysługuje im odpowiednio wyższe wynagrodze-
nie. Odnosząc się do rozkładu czasu pracy, należy ustalić, o ile pracownicy przekroczyli 
dobowe normy czasu pracy. Ustalenie ewentualnego przekroczenia norm tygodniowych 
nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego. Pracą w godzinach nadliczbowych w sytu-
acji obydwu pracowników jest praca świadczona powyżej 8-godzinnej dobowej normy. 
Pracownicy przekroczyli tę normę o 11 godzin. Przekroczenie nastąpiło w dniach: 
 ■ 2.10 – o 4 godziny, 
 ■ 7.10 – o 2 godziny (w tym 2 godziny przypadające w porze nocnej),
 ■ 15.10 – o 1 godzinę, 
 ■ 18.10. – o 1 godzinę (w tym 1 godzina przypadająca w porze nocnej),
 ■ 24.10. – o 3 godziny (w tym 3 godziny przypadające w porze nocnej).
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Przekroczenie dobowej normy czasu pracy nastąpiło 18 października, mimo że liczba 
przepracowanych godzin nie przekroczyła 8. Wynika to z faktu, że do pracowników 
objętych podstawowym systemem czasu pracy ze sztywno ustalonymi godzinami pra-
cy (6.00–14.00, 14.00–6.00) ma zastosowanie pojęcie doby pracowniczej i wynikające 
z niej konsekwencje. Doba pracownicza to 24 kolejne godziny poczynając od godzi-
ny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy (art. 128 § 3 pkt 1 k.p.). Ponieważ zgodnie z rozkładem czasu pracy 18 
października pracownicy powinni pracować w godz. od 6.00 do 14.00, a pracę rozpo-
częli o godz. 5.00, to pierwszą godzinę w tym dniu przepracowali w ramach poprzed-
niej doby pracowniczej, co spowodowało przekroczenie dobowej normy czasu pracy 
o 1 godzinę.
Wykonywanie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie stanowiłoby pracy w godzinach 
nadliczbowych tylko w przypadku stosowania do pracowników rozkładu czasu pracy 
uregulowanego w art. 1401 k.p., tj. tzw. ruchomego rozkładu czasu pracy. 
Każdemu z pracowników należy zatem wypłacić, oprócz wynagrodzenia wynika-
jącego z umowy za pełny przepracowany miesiąc, normalne wynagrodzenie oraz 
dodatek za 11 godzin nadliczbowych, wynikających z przekroczenia dobowej normy 
czasu pracy.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 
wykonywanych ponad normę dobową lub ponad prze-
dłużony dobowy wymiar czasu pracy wypłaca się na bie-
żąco, tj. wraz z wynagrodzeniem za miesiąc wystąpienia 
przekroczeń, natomiast dodatek z tytułu przekroczenia 

średniotygodniowej normy czasu pracy należy wypłacać wraz z wynagrodzeniem za ostat-
ni miesiąc okresu rozliczeniowego. Dodatek z tytułu przekroczenia zarówno dobowych, 

jak i tygodniowych norm czasu pracy nale-
ży wypłacać w przypadku niezrekompenso-
wania czasem wolnym pracy w godzinach 
nadliczbowych.

Normalne wynagrodzenie 
i dodatek za godziny 
nadliczbowe 

Ponieważ w przepisach prawa pracy nie zostało zdefiniowane pojęcie „normalne wyna-
grodzenie” za pracę nadliczbową, jego wykładnia wywodzi się przede wszystkim z wyroku 
z 3 czerwca 1986 r. (sygn. akt I PRN 40/86, OSNC 1987/9/140), w którym Sąd Najwyższy 
uznał, że: 

(…) przez normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na-
leży rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i syste-
matycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające 

ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia 

Zobacz wideowywiad „Raport o zmia-
nach w czasie pracy w 2013 r.”
dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl

UWAGA!
Dodatek z tytułu przekroczenia zarówno dobowych, 
jak i tygodniowych norm czasu pracy należy wypła-
cać w przypadku niezrekompensowania czasem 
wolnym pracy w godzinach nadliczbowych.
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o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów 
płacowych pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników (…). Wynagrodzenie 
to może więc obejmować również dodatek funkcyjny czy dodatek za staż pracy, jak 
również dodatek za pracę szkodliwą dla zdrowia czy inne dodatki, albowiem stałe do-
datkowe składniki wynagrodzenia mają charakter wynagrodzenia jak najbardziej „nor-
malnego”. W skład normalnego wynagrodzenia pracownika może wchodzić również 
premia, jeżeli ma ona charakter stały i nie jest uzależniona od uzyskania określonych 
konkretnych osiągnięć w pracy, nie objętych zadaniami wykonywanymi w godzinach 
nadliczbowych (…).

Stosując się do przytoczonego poglądu należy uznać, że aby uzyskać podstawę oblicze-
nia normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, należy zsumować stałe składniki 
wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik. W praktyce najczęściej spotykanym problemem 
przy ustalaniu podstawy obliczenia normalnego wynagrodzenia jest kwestia ewentualne-
go wliczania do tej podstawy premii miesięcznej, jaką otrzymuje pracownik. Z treści uza-
sadnienia wyroku nasuwa się wniosek, że jeżeli premia jest uzależniona od uzyskania kon-
kretnych wyników w pracy, na które pracownik pracuje zarówno w czasie nominalnym, jak 
i w godzinach nadliczbowych, to jej uwzględ-
nianie w normalnym wynagrodzeniu za godzi-
ny nadliczbowe jest nieuzasadnione. Większy 
nakład pracy związany z pracą w godzinach 
nadliczbowych skutkuje bowiem wyższą kwo-
tą premii, a tym samym wyższa premia jest 
zapłatą za pracę w nominalnym czasie oraz 
w nadgodzinach. W takiej sytuacji wliczenie 
jej do normalnego wynagrodzenia skutkowałoby jej dwukrotnym uwzględnieniem w wyna-
grodzeniu za pracę nadliczbową. W podstawie wymiaru normalnego wynagrodzenia nie na-
leży również uwzględniać premii uznaniowej. 

Inaczej niż w przypadku normalnego wynagrodzenia zostały uregulowane w przepisach 
prawa pracy, a szczegółowo określone w art. 1511 § 3 k.p., zasady ustalania dodatku za 
pracę w godzinach nadliczbowych.

 Zgodnie z tym przepisem, wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku 
za pracę w godzinach nadliczbowych obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające 
z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli 
taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagra-
dzania – przysługuje 60% wynagrodzenia. W sytuacji gdy w umowie o pracę nie określo-
no wynagrodzenia w stawce godzinowej lub stałej stawce miesięcznej, ale np. prowizyj-
nie czy akordowo, to 60% wynagrodzenia należy obliczać według zasad obowiązujących 
przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Skutkuje to tym, że w większości 
przypadków podstawą obliczenia dodatku jest wynagrodzenie wynikające z osobistego 
zaszeregowania pracownika, które obejmuje tylko wynagrodzenie zasadnicze określone 
stawką godzinową lub miesięczną. 

UWAGA!
W podstawie wymiaru normalnego wynagrodzenia 
za pracę nadliczbową nie należy uwzględniać pre-
mii uznaniowej.
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Wysokość i warunki wypłaty dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 

Wysokość dodatku za pracę 
w godzinach nadliczbowych

Kiedy przysługuje

100% wynagrodzenia jeśli godziny nadliczbowe przypadały w porze nocnej albo w nie-
dziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy albo w dniu wolnym 
od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę 
lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy

za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia prze-
ciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozli-
czeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku 
pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przy-
sługuje prawo do dodatku w wysokości 50% lub 100%

50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym 
innym dniu niż wymienione wyżej, tj. we wszystkie dni robocze, 
dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie 5-dniowego tygodnia 
pracy, a także dodatkowe dni wolne występujące np. w systemach 
równoważnych norm czasu pracy

Jeżeli za przepracowane godziny nadliczbowe pracownik otrzyma dodatek z tytułu prze-
kroczenia norm dobowych, to za te same godziny pracy nadliczbowej nie należy wypłacać 
mu dodatku z tytułu przekroczenia norm tygodniowych (tzw. zasada jednego dodatku). Ta 
sama godzina pracy powodująca przekroczenie zarówno normy dobowej, jak i tygodniowej 
nie może być bowiem dwukrotnie opłacana. 

PRZYKŁAD 
Przyjmując założenia z poprzedniego przykładu, obliczamy wynagrodzenie, jakie należy 
wypłacić pracownikom za 226 godzin przepracowanych w październiku 2013 r.
Krzysztofowi R., otrzymującemu stałe miesięczne wynagrodzenie 3500 zł i dodatek sta-
żowy w kwocie 300 zł, należy wypłacić:
1)  stałą stawkę miesięczną (3500 zł) i dodatek stażowy (300 zł);
2)  normalne wynagrodzenie za pracę nadliczbową w kwocie 206,50 zł, co wynika 

z wyliczenia:
 ■ 3800 zł (podstawa obliczenia normalnego wynagrodzenia: 3500 zł + 300 zł) :
:  184 godz. (liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w październiku) = 
= 20,65 zł (stawka normalnego wynagrodzenia za 1 godzinę nadliczbową), 
 ■ 20,65 zł x 10 godz. (liczba godzin nadliczbowych, za które należy wypłacić normal-
ne wynagrodzenie) = 206,50 zł (normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe).

Normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nie należy wypłacać za 1 godz. 
przekraczającą dobową normę czasu pracy, która wystąpiła 18 października. Za tę 
godzinę wynagrodzenie normalne jest bowiem zawarte w stałej stawce miesięcznej 
i w kwocie stałego dodatku stażowego;
3) dodatek za godziny nadliczbowe w kwocie 161,67 zł, co wynika z wyliczenia:
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 ■ 3500 zł (podstawa obliczenia dodatku): 184 godz. (liczba godzin pracy przypada-
jących do przepracowania w październiku) = 19,02 zł (stawka 100% dodatku za 
1 godzinę nadliczbową),
 ■ 19,02 zł x 50% = 9,51 zł (stawka 50% dodatku za 1 godzinę nadliczbową),
 ■ 19,02 zł x 6 godz. (liczba godzin nadliczbowych, za które należy wypłacić dodatek 
100%; są to godziny nadliczbowe przypadające w porze nocnej 7, 18 i 24 paździer-
nika) = 114,12 zł (100% dodatek za nadgodziny),
 ■ 9,51 x 5 godz. (liczba godzin nadliczbowych przypadających w porze dziennej, za 
które należy wypłacić dodatek 50%) = 47,55 zł (50% dodatek za nadgodziny),
 ■ 14,12 zł + 47,55 zł = 161,67 zł (łączna kwota dodatku);

4) dodatek za pracę w porze nocnej w kwocie 10,44 zł, co wynika z wyliczenia:
 ■ 1600 zł (podstawa obliczenia dodatku nocnego, przy założeniu, że pracodawca 
nie stosuje regulacji korzystniejszych niż wynikające z Kodeksu pracy) : 184 godz. 
(liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w październiku) x 20% = 
= 1,74 zł (stawka 20% dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej),
 ■ 1,74 zł x 6 godz. (liczba godzin pracy przypadających w porze nocnej; 7 paździer-
nika 2 godz., 18 października 1 godz. i 24 października 3 godz.) = 10,44 zł (łączna 
kwota dodatku za pracę w porze nocnej). 

Januszowi B., wynagradzanemu stawką godzinową 14,60 zł/godz. i otrzymującemu do-
datek stażowy 300 zł, należy wypłacić: 
1)  wynagrodzenie za czas przepracowany zgodnie z rozkładem czasu pracy: 14,60 zł x

x 216 godz. (liczba godzin do przepracowania wynikająca z rozkładu) = 3153,60 zł;
2)  dodatek stażowy 300 zł;
3)  normalne wynagrodzenie za pracę nadliczbową w kwocie 162,30 zł, co wynika 

z wyliczenia:
 ■ 300 zł (podstawa obliczenia normalnego wynagrodzenia wynikająca ze składników 
stałych) : 184 godz. (liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w paź-
dzierniku) = 1,63 zł (stawka normalnego wynagrodzenia za 1 godzinę nadliczbową 
wynikająca ze składników stałych), 
 ■ 14,60 zł + 1,63 zł = 16,23 zł (stawka normalnego wynagrodzenia za 1 godz. nadlicz-
bową wynikająca ze stawki godzinowej i z dodatku stażowego), 
 ■ 16,23 zł x 10 godz. (liczba godzin nadliczbowych, za które należy wypłacić normal-
ne wynagrodzenie) = 162,30 zł;

4) dodatek za godziny nadliczbowe w kwocie 124,10 zł, co wynika z wyliczenia:
 ■ 14,60 zł (100% dodatek) x 6 godz. (liczba godzin nadliczbowych, za które należy 
wypłacić dodatek 100%; są to godziny nadliczbowe przypadające w porze nocnej 
24 października) = 87,60 zł (100% dodatek za nadgodziny),
 ■ 7,30 zł (50% dodatek, tj. 14,60 x 50%) x 5 godz. (liczba godzin nadliczbowych przy-
padających w porze dziennej, za które należy wypłacić dodatek 50%) = 36,50 zł 
(50% dodatek za nadgodziny),
 ■ 87,60zł + 36,60 zł = 124,10 zł (łączna kwota dodatku);
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5) dodatek za pracę w porze nocnej w kwocie 10,44 zł, co wynika z wyliczenia:
 ■ 1600 zł (podstawa obliczenia dodatku nocnego, przy założeniu, że pracodawca 
nie stosuje regulacji korzystniejszych niż wynikające z Kodeksu pracy) : 184 godz. 
(liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w październiku) x 20% = 
= 1,74 zł (stawka 20% dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej),
 ■ 1,74 zł x 6 godz. (liczba godzin pracy przypadających w porze nocnej 18 październi-
ka – 1 godz. i 24 października – 3 godz.) = 10,44 zł (łączna kwota dodatku za pracę 
w porze nocnej). 

 
Dokonując obliczeń, przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w go-

dzinach nadliczbowych, jak również dodatku za pracę w porze nocnej, podstawa obliczenia 
wynikająca ze składników określonych w stałej miesięcznej wysokości została podzielona 
przez 184 godz., tj. przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w paź-
dzierniku, ustalonych na podstawie art. 130 k.p., a nie przez 216 godz., tj. przez liczbę go-
dzin ustaloną do przepracowania w tym miesiącu zgodnie z obowiązującym pracowników 
rozkładem czasu pracy. 

Zasada ta wynika z rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie 
niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodo-
wań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewi-
dzianych w Kodeksie pracy (dalej rozporządzenie). W celu obliczenia dodatku za pracę w go-
dzinach nadliczbowych, o którym mowa w art. 1511 § 3 k.p., dla pracowników otrzymujących 
wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną, 
wynagrodzenie za 1 godzinę ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez 
liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (§ 4 ust. 1 i § 4a 
rozporządzenia). Analogiczną zasadę wprowadza § 4b rozporządzenia, zgodnie z którym 
ustalając dodatkowe wynagrodzenie przysługujące na podstawie art. 1518 § 1 k.p. za godzi-
nę pracy w porze nocnej, minimalne wynagrodzenie za pracę przewidziane w tym przepisie 
dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Liczba godzin przypadających do przepracowania w danym 
miesiącu 

W przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych no-
minalny czas pracy w poszczególnych miesiącach na ogół 
jest inny niż w przypadku 1-miesięcznego okresu rozlicze-
niowego. Rozumienie sformułowania „liczba godzin przy-
padających do przepracowania w danym miesiącu” i stoso-

wanie jego właściwej wykładni nabiera w praktyce coraz większego znaczenia w kontekście 
ostatniej nowelizacji przepisów o czasie pracy, pozwalającej na wydłużenie okresu rozlicze-
niowego nawet do 12 miesięcy, niezależnie od systemu czasu pracy pracownika. Analizując 
treść przywołanych regulacji, należy uznać, że określenie „liczba godzin pracy przypadają-
cych do przepracowania w danym miesiącu” oznacza liczbę godzin, do przepracowania któ-
rych pracownik jest zobowiązany zgodnie z wymiarem czasu pracy w tym miesiącu (a nie 

 Posłuchaj audiokomentarza 
„Zmiany w czasie pracy od sierpnia 2013 r. ”
dostępnego w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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liczbę godzin do przepracowania w tym miesiącu zgodnie z rozkładem czasu pracy pracow-
nika). Oznacza to, że niezależnie od faktycznej długości okresu rozliczeniowego (np. 1-, 3- 
czy 12-miesięcznego), w celu wyliczenia dodatku za pracę nadliczbową oraz dodatku za pra-
cę w porze nocnej, za liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu 
należy przyjąć miesięczny wymiar czasu pracy, obliczony w sposób przewidziany w art. 130 
k.p., a zatem wymiar ustalony odrębnie dla każdego z miesięcy.

Trzeba rozważyć, czy wskazany sposób dokonywania obliczeń należy stosować przez 
analogię również przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia za pracę nadliczbową. Należy 
przyjąć, że takie postępowanie będzie prawidłowe, ponieważ podzielenie stałych składników 
wynagrodzenia przez 216 godzin obowiązujących pracowników do przepracowania w paź-
dzierniku (w sytuacji opisanej w przykładach) zgodnie z obowiązującym ich rozkładem czasu 
pracy, skutkowałoby relatywnie niską stawką normalnego wynagrodzenia za 1 godzinę pracy 
nadliczbowej. Za zasadne należy uznać ustalenie stawki godzinowej przez podzielenie stałych 
składników przez 184 godziny, tj. przez liczbę godzin przypadających do przepracowania 
w październiku (a nie przez liczbę godzin wynikającą z rozkładu czasu pracy ustalonego na 
ten miesiąc dla pracowników). Trzeba przy tym podkreślić, że przepisy prawa pracy nie regu-
lują sposobu obliczania normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Czas wolny udzielony za pracę nadliczbową    
Jeżeli za przepracowane godziny nadliczbowe pracownikowi zostanie udzielony czas wol-

ny, to za te godziny przysługuje wyłącznie normalne wynagrodzenie, ale nie przysługuje do-
datek. W kontekście godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy 
czasu pracy przepisy przewidują dwie możliwości udzielenia czasu wolnego w zamian tych 
godzin, tj. na wniosek i bez wniosku pracownika. 

Rekompensata (w postaci czasu wolnego) za godziny nadliczbowe udzielona:

na wniosek pracownika bez wniosku pracownika

 ■ czas wolny przysługuje w tym samym wymia-
rze co liczba przepracowanych godzin nadlicz-
bowych,

 ■  udzielenie czasu wolnego może nastąpić w in-
nym okresie rozliczeniowym niż okres powsta-
nia nadgodzin. Może to spowodować obniże-
nie wynagrodzenia należnego pracownikowi za 
pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

 ■ czas wolny przysługuje w wymiarze o połowę 
wyższym niż liczba przepracowanych godzin 
nadliczbowych,

 ■ udzielenie czasu wolnego powinno nastąpić 
do końca okresu rozliczeniowego. Nie może 
to spowodować obniżenia wynagrodzenia na-
leżnego pracownikowi za pełny miesięczny wy-
miar czasu pracy. 

Udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych powoduje, że pracowni-
kowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

PRZYKŁAD 
Odnosząc się do sytuacji opisanych w poprzednich przykładach załóżmy, że Janusz B. 
wystąpił do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie czasu wolnego za część 
przepracowanych w październiku godzin nadliczbowych, tj. za 8 godzin. Pracodawca 
udzielił mu czasu wolnego w listopadzie 2013 r. w tym samym wymiarze, tj. 8 godzin. 
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Rozkład czasu pracy ustalony na listopad przedstawiał się następująco: 

lis-13 Pt So Nd Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Pn Wt Śr Czw Pt

120
godz.

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Liczba 
godz.

8 8 8 8 8

Praca 
w godzinach 

14–22 14–22 14–22 14–22 14–22

paź-13 So Nd Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Pn Wt Śr Czw Pt So

Dzień 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 29 30

Liczba 
godz.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Praca 
w godzinach 

14–22 14–22 14–22 14–22 14–22 6–14 6–14 6–14 6–14 6–14

W opisanej sytuacji pracownik powinien otrzymać za październik normalne wynagro-
dzenie za wszystkie godziny nadliczbowe i dodatek, ale tylko za 3 godziny nadliczbowe. 
Za pozostałe 8 godzin nadliczbowych nie powinien otrzymać dodatku, ponieważ wystą-
pił z pisemnym wnioskiem o udzielenie mu czasu wolnego w zamian tych godzin (na 
który otrzymał zgodę pracodawcy). Jeżeli w listopadzie Janusz B. nie będzie wykony-
wał pracy poza ustalonym rozkładem i przepracuje 112 godzin (120 godz. wynikających 
z rozkładu – 8 godz. udzielonego czasu wolnego), to za listopad pracodawca wypłaci 
mu wynagrodzenie w wysokości 1919,44 zł, co wynika z wyliczenia:
 ■ 14,60 zł (stawka godzinowa pracownika) x 112 godz. = 1635,20 zł, 
 ■ 300 zł (dodatek stażowy) – 15,76 zł (300 zł : 152 godz. (liczba godzin pracy przypada-
jących do przepracowania w listopadzie ustalona na podstawie art. 130 k.p.) = 1,97 zł; 
1,97 zł x 8 godz. czasu wolnego = 15,76 zł) = 284,24 zł (kwota dodatku stażowego 
pomniejszona o czas nieprzepracowany w związku z udzielonym czasem wolnym),
 ■ 1635,20 zł + 284,24 zł = 1919,44 zł.

Takie wyliczenie wynika z ogólnej zasady, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wyko-
naną, natomiast za czas niewykonywania pracy tylko wówczas, gdy tak stanowią przepi-
sy (art. 80 k.p.). Przepisy nie przewidują wypłaty wynagrodzenia za czas wolny udzielony 
w tym samym wymiarze w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe. W efekcie 
wynagrodzenie za listopad powinno zostać wyliczone na podstawie czasu przepraco-
wanego. W kontekście pomniejszenia dodatku stażowego zastosowanie znajdzie § 12 
rozporządzenia. Przepis ten stanowi, że w celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego 
w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pra-
cownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do 
pracy spowodowana chorobą i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wy-
nagrodzenia, miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin 
przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę pomnożyć 
przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną 
kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. 
Podobnie jak w przypadku ustalania normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę 
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nadliczbową oraz dodatku za pracę w porze nocnej, przez stwierdzenie „liczba godzin 
przypadających do przepracowania w danym miesiącu” należy rozumieć liczbę godzin 
do przepracowania ustaloną dla danego (jednego) miesiąca, w tym przypadku dla listo-
pada, na podstawie art. 130 k.p., która wynosi 152 godziny [40 godz. x 4 tyg. + 1 x 8 
godz. (dzień wystający poza pełne tygodnie, tj. 29 listopada) – 2 x 8 godz. (święta – 1 i 11 
listopada) = 152 godziny]. Należy dodać, że w październiku pracownik otrzymał wyższy 
niż 300 zł dodatek stażowy, ponieważ kwota tego dodatku stanowiła podstawę oblicze-
nia normalnego wynagrodzenia za nadgodziny. 

46b56f39-7bb4-4b83-af2e-ddb12667dae9

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 80, art. 128 § 3 pkt 1, art. 129, art. 130, art. 135–138, art. 1401, art. 143–144, art. 1511, art. 1512, art. 1518 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028

 ● § 4–4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wyna-
grodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodo-
wań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie 
pracy – Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292

Aldona Salamon –  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk 
z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz 
w pracy w dziale personalnym, autor publikacji i artykułów 
prasowych 

CZYTAJ TAKŻE

„Rozliczanie czasu pracy na nowych zasadach” – Snp nr 8/2013; dostępny na www.snp.infor.pl

Zaproszenie
Zapraszamy na spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Kadrowego

 Temat spotkania:  Nowe urlopy wychowawcze – zasady udzielania 
i rozliczanie składek ZUS. 
Zmiany od 1 września i od 1 października 2013 r.

■  Prowadząca: Renata Majewska – szkoleniowiec z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, autor-
ka licznych publikacji z tej tematyki, właścicielka firmy Biuro Kadr i Płac

■   Termin: 22 października 2013 r. godz. 9.30–15.30

■ Miejsce: Warszawa

■ Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 469 zł (w tym 23% VAT)*
* UWAGA! Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, o których mowa w § 13 pkt 20 rozporządzenia Ministra 
Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 73, poz. 392 ze zm. jest 
zwolnione z VAT. Wymagane jest oświadczenie uczestnika.

Informacje i zapisy: www.okk.infor.pl, tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl
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>> zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, działalność socjalna

1.  Czy prawidłowe jest przyznanie świadczeń 
z zfśs na podstawie rozmowy z pracodawcą 

Przepisy nie określają formy (ustna czy pisemna), w jakiej pracodaw-
ca jest zobowiązany weryfikować sytuację rodzinną, materialną i życio-
wą pracowników ubiegających się o świadczenia z zfśs. Ustawodawca 
nie przesądził też o najwłaściwszym kryterium do oceny tej sytuacji. 
Pozostawił tę kwestię do dyspozycji pracodawcy i pracowników. 

Decyzje o każdorazowym przyznaniu osobom upraw-
nionym pomocy z zakładowego funduszu socjalnego 
(dalej zfśs) należą do pracodawcy, przy czym swoboda 

ich podejmowania jest ograniczona uprawnieniami związków zawodowych. Ponadto świad-
czenia z zfśs powinny być przyznawane z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i ma-
terialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu (art. 8 ustawy o zfśs). Na podstawie 
tego przepisu nie można przyznać każdemu pracownikowi prawa do świadczeń socjalnych 
w takiej samej wysokości. 

Pracodawca ma zatem obowiązek indywidualnej analizy wniosków o pomoc z fun-
duszu. Nie oznacza to jednak bezwzględnego zobowiązania pracodawcy do prowadze-
nia złożonej dokumentacji osobowej dla każdego pracownika w zakresie przyznawania 
świadczeń w postaci np. pisemnych zaświadczeń albo oświadczeń. W praktyce jednak 

takich dokumentów często żądają inspektorzy kon-
troli ZUS. Z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie z 4 grudnia 2012 r. (sygn. akt III AUa 
563/120) wynika, że obowiązek indywidualizacji 
świadczeń spełnił właściciel firmy, który wymagane 

prawem informacje zdobył w rozmowie z pracownikiem. Orzeczenie to jest wyjątkiem 
w coraz bardziej sformalizowanym systemie polskiego prawa, ale jednocześnie dopusz-
czalnym sposobem interpretacji przepisów o obowiązkach pracodawcy dotyczących 
prowadzenia działalności socjalnej.

ZUS wymaga dokumentów, których nie nakazał gromadzić 
ustawodawca
Artykuł 8 ust. 1 ustawy o zfśs jest bardzo ogólny i nie daje żadnych wskazówek interpre-

tacyjnych co do formy pozyskiwania informacji o stanie majątkowym oraz sytuacji rodzinnej 
i życiowej osób uprawnionych do świadczeń z funduszu. Pracodawca przyznając pomoc 
socjalną musi jedynie uwzględnić trzy kryteria, tj.: sytuację życiową, rodzinną i materialną 
uprawnionych. Przepis nie nakazuje pracodawcy gromadzenia pisemnych oświadczeń pra-
cowników o ich sytuacji albo dokumentowania jej zaświadczeniami (np. o dochodach po-
zostałych członków rodziny pracownika). Sądy przychylają się do stanowiska ZUS, zgodnie 

Posłuchaj audiokomentarza
„Wszystko o tworzeniu zfśs” dostępnego 
w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl

Posłuchaj audiokomentarza 
„Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń 
z zfśs” dostępnego w Bibliotece INFOR FK 
na www.inforfk.pl
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z którym nie można wymagać od pracodawcy wprowadzenia jednolitych reguł przyznawania 
takiej pomocy i wprowadzenia tych zasad do regulaminu zfśs. 

W praktyce wiele informacji o sytuacji życiowej pracownika jest bowiem zawartych 
w jego aktach osobowych czy w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Konsekwencją przyjęcia, 
jako dobrej praktyki, zasady jednolitości i przejrzystości jest też częste określanie przez 
pracodawcę jednolitych wzorów dokumentów albo zakresu informacji, na podstawie któ-
rych gromadzi on informacje o sytuacji pracowników. Wadą takich wzorów i procedur jest 
to, że nie są one dostosowane do sytuacji nietypowych i szczególnych. Stąd pracodawcę 
obowiązuje pewna swoboda w pozyskiwaniu informacji o sytuacji osób uprawnionych do 
wsparcia z zfśs. 

W tym zakresie pojawia się również problem dotyczący prawa pracodawcy do uzyskiwania 
informacji o pracowniku albo o członkach jego rodziny. Skoro jeszcze przed podpisaniem 
umowy o pracę w odniesieniu do osoby ubiegającej się o zatrudnienie Kodeks pracy (dalej 
k.p.) wprowadza ograniczenia w zakresie podawania danych osobowych (art. 221 k.p.), to 
należy przyjąć, że pracodawca nie ma bezwzględnej swobody w pozyskiwaniu każdej infor-
macji od pracownika spoza sfery stosunku pracy. 

Rozmowa z pracownikiem zamiast pisemnego oświadczenia
Mimo że art. 8 ustawy o zfśs nie nakazuje gromadzenia sformalizowanej dokumen-

tacji zawierającej oświadczenia czy zaświadczenia przedłożone przez pracownika albo 
członków jego rodziny, inspektorzy kontroli ZUS wymagają tych dokumentów. Jeżeli pra-
codawca ich nie przedstawi, oznacza to – zdaniem kontrolujących – że nie ma dowodu 
na prawidłowość wypłaty świadczeń z zfśs. Tymczasem co innego wynika z powołane-
go wcześniej wyroku z 4 grudnia 2012 r. Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (sygn. akt III 
AUa 563/12). Dopuszczalna jest bowiem sytuacja, kiedy wymagania wynikające z art. 8 
ustawy o zfśs dotyczące ustalenia sytuacji socjalnej osoby uprawnionej spełni praco-
dawca, który wykaże, np. przy pomocy świadków, że przez rozmowę z pracownikiem 
rozpoznał czy zebrał opinię o sytuacji tej osoby i na podstawie tych rozmów przekazał 
mu świadczenia z zfśs. 

PRZYKŁAD
W 2013 r. inspektorzy kontroli ZUS zakwestionowali przyznanie Janowi K. w 2011 r. 
świadczeń z zfśs o wartości 250 zł, ponieważ w dokumentacji dotyczącej pracowni-
ka nie było żadnego pisma stwierdzającego powód przyznania świadczenia. Dyrektor 
działu kadr złożył wniosek o przesłuchanie czterech pracowników, którzy potwierdzili, 
że w 2011 r. otrzymali informację o śmierci matki Jana K. i jego trudnej sytuacji byto-
wej. Informację tę przekazali dyrekcji firmy, która na tej podstawie przyznała świadcze-
nie. Zgodnie z argumentacją zawartą w wyroku z 4 grudnia 2012 r. Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie (sygn. akt III AUa 563/12), pracodawca ma szansę wygrać spór przed są-
dem, gdyż zeznania świadków opisujące działania podjęte przez pracodawcę są równo-
ważne z oświadczeniem Jana K. opisującym jego sytuację socjalną (wraz z załącznikiem 
w postaci kserokopii aktu zgonu matki). 
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Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał za prawidłowe zbieranie samodzielnie przez pra-
codawcę informacji o pracownikach na podstawie rozmów i znajomości z nimi, względnie 
z wiadomości przekazywanych przez ich bezpośrednich przełożonych. Właściwym sposo-
bem na zdobycie informacji uzupełniających o sytuacji osób uprawnionych mogą być skła-
dane przez nich w dowolnej formie oświadczenia, przy czym możliwe jest również określenie 
przez pracodawcę wzoru lub tylko zakresu wymaganych danych. Należy przyjąć, że infor-
macje o sytuacji danego pracownika mogą pochodzić także od innych osób, np. od współ-
pracowników, którzy mają na co dzień kontakt z pracownikami. W orzeczeniu z 4 grudnia 
2012 r. sąd stwierdził, że:

(…) w kontekście obowiązujących regulacji właściwym sposobem zdobycia infor-
macji o sytuacji osób uprawnionych mogą być nawet ich oświadczenia anonimowe 
lub też dokonanie anonimowego rozpoznania (…). 

Sąd nie sprecyzował jednak, czym są oświadczenia anonimowe. Trudno zatem stwierdzić, 
czy w świetle tego orzeczenia dopuszczalnym, według przepisów ustawy o zfśs, źródłem 
informacji o sytuacji pracownika jest anonimowy e-mail informujący o trudnych warunkach 
pracownika spowodowanych np. chorobą ojca, utratą pracy przez żonę czy przewlekłą cho-
robą dziecka. 

W omawianej sprawie sąd I instancji uznał, że pracodawca nie wykazał, aby przyznanie 
bonów z zfśs było uzależnione od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej pracowników 

z uwagi na brak szczegółowej dokumentacji 
dotyczącej sytuacji bytowej osób uprawnio-
nych prowadzonej przez pracodawcę, w tym 
brak zobowiązania pracowników do składa-
nia oświadczeń o stanie majątkowym i do-
chodach. Tego rodzaju obowiązek nie wy-
nika jednak z przepisów, które dopuszczają 

możliwość uzyskania wiedzy o sytuacji pracowników bez szczególnie sformalizowanych 
działań. Ustawodawca nie określił bowiem formy, w jakiej pracodawca jest zobligowany we-
ryfikować sytuację rodzinną, materialną i życiową swoich pracowników, ani nie przesądził 
o najwłaściwszym dla tej oceny kryterium, pozostawiając to do rozstrzygnięcia pracodaw-
com i pracownikom. 

Zeznanie świadków jako dowód indywidualizacji świadczenia
Dowodem na wykazanie, że pracodawca zindywidualizował świadczenia przyznane 

z zfśs poszczególnym pracownikom nie mając ich pisemnych oświadczeń albo zaświad-
czeń, mogą być zeznania świadków. W kontrolowanym podmiocie, dla którego wyrok wydał 
Sąd Apelacyjny w Szczecinie, procedura różnicowania przyznawanych świadczeń przebie-
gała w ten sposób, że prezes spółki w uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników ustalał 
na dany rok wysokość świadczeń finansowanych z ogólnej puli zfśs, a ich wysokość dla po-
szczególnych beneficjentów była określana na podstawie progów dochodowych wskazanych 
w załącznikach do regulaminu funduszu. Ostatnim etapem była korekta kwot przyznawanych 

UWAGA!
Przepisy nie określają formy, w jakiej pracodaw-
ca jest zobowiązany weryfikować sytuację socjalną 
osób uprawnionych do świadczeń z zfśs.
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świadczeń, wynikająca z zebranych informacji o stanie rodzinnym i majątkowym pracowni-
ków. Na potwierdzenie ich sytuacji pracodawca otrzymywał od zatrudnionych oświadczenia 
w formie ustnej, a także dokumenty, które potwierdzały ich warunki życiowe. Świadkowie 
zeznający w sprawie potwierdzili, że dyrektor zbierał dane o stanie majątkowym i rodzinnym 
ich oraz innych pracowników, niejednokrotnie rozmawiał z pracownikami, otrzymywał doku-
menty i odręczne informacje w tym zakresie. Sąd potwierdził skuteczność takiej formy zbie-
rania informacji do prawidłowego przyznania świadczeń z zfśs.

5ca3af75-b325-4a02-91ef-1b9f0dd41431

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 8, art. 10 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U. z 2012 r., 

poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 747

 ● art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028
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>> ugoda, ugoda sądowa, wyrok, pracownik, pracodawca

2.  Ugoda między pracownikiem a pracodawcą 
może zastąpić wyrok sądu 

Każdy spór między pracownikiem a pracodawcą można zakończyć bez 
potrzeby wydawania wyroku przez sąd. Jest to możliwe zarówno w postę-
powaniu przesądowym, jak i wtedy, gdy sprawa trafi już do sądu. Istnieją 
również specjalne podmioty (komisje pojednawcze i mediatorzy), które 
pomagają w ugodowym zakończeniu sporu. 

Ugoda jest umową stron, za pomocą której rozstrzygają one sa-
modzielnie istniejący między nimi spór. Warto rozważyć jej zawar-
cie, zanim pracownik lub pracodawca, który domaga się spełnienia 
określonego świadczenia, złoży pozew do sądu. Pozwoli to uniknąć kosztów sądowych oraz 
wydatków, jakie trzeba zwrócić stronie przeciwnej, jeżeli podejmując obronę zdąży skorzy-
stać z pomocy fachowego pełnomocnika. 

Komisja pojednawcza może pogodzić, jeżeli została powołana 
Kodeks pracy wprowadził instytucję komisji pojednawczych. Obecnie ta forma rozwiązy-

wania konfliktów między pracownikami a pracodawcami nie jest zbyt popularna, ale może 
być wykorzystywana. Komisje pojednawcze powołują wspólnie pracodawca i zakładowa 

 Sprawdź definicję „ugody”
w Encyklopedii księgowego 
na www.inforfk.pl
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organizacja związkowa. Komisje mogą rozpoznawać sprawy dotyczące wyłącznie roszczeń 
pracowników przeciwko pracodawcom. W sprawach dotyczących rozwiązania, wygaśnięcia 
lub nawiązania stosunku pracy wniosek do komisji pojednawczej pracownik musi wnieść 
przed upływem terminów przewidzianych na wniesienie odwołania do sądu pracy. Istotne jest 
to, że zgłoszenie wniosku o rozpoznanie takiej sprawy przed komisją pojednawczą przerywa 
bieg przewidzianego przez Kodeks pracy terminu zawitego (nieprzywracalnego) na wniesie-
nie pozwu. Postępowanie przed komisją pojednawczą może zakończyć się ugodą między 
pracownikiem a pracodawcą. Gdy nie doprowadziło ono do rozstrzygnięcia konfliktu, pracow-
nik ma 14 dni od zakończenia postępowania na zgłoszenie żądania przekazania sprawy do 
sądu pracy. W takiej sytuacji pozew zastępuje wniosek o rozpoznanie sprawy przed komisją. 

Niepowołanie komisji pojednawczej nie uniemożliwia zawarcia ugody bez pośrednictwa 
sądu. Ugody dotyczą zwykle rozliczeń finansowych. W tym zakresie należy jednak pamię-
tać o ustanowionych w Kodeksie pracy zakazach zrzekania się przez pracownika wynagro-
dzenia i urlopu. Wzajemne ustępstwa stron nie mogą bowiem prowadzić do naruszenia tych 
zakazów. W stosunkach pracy ugoda może często polegać nie tylko na ustępstwach finan-
sowych, ale też na tym, że pracodawca wycofuje swoje oświadczenie skierowane do pra-
cownika – szczególnie to rozwiązujące stosunek pracy, a pracownik odstępuje od wniesienia 
sprawy do sądu pracy. Na szybkim, przynajmniej częściowo pozytywnym rozstrzygnięciu 
sporu zależy szczególnie pracownikom. Podstawową korzyścią wynikającą z zawarcia ugo-
dy pozasądowej jest oszczędność czasu w porównaniu do procesu sądowego, który może 
trwać wiele miesięcy czy lat. 

PRZYKŁAD
Pracownik został zwolniony dyscyplinarnie z pracy za kradzież. Podczas rozmowy 
z prezesem pracownik wykazał, że i tak otrzyma co najmniej odszkodowanie za zwol-
nienie, ponieważ pracodawca zbyt ogólnie określił przyczynę rozwiązania umowy. 
Pracownikowi bardziej zależało na świadectwie pracy, w którym nie będzie adnotacji 
o zwolnieniu dyscyplinarnym, niż na ewentualnym odszkodowaniu, które mógłby uzy-
skać w procesie sądowym. Dopuszczalna jest ugoda polegająca na tym, że pracodawca 
wycofa oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia i strony zgodnie 
ustalą, że umowa rozwiązała się za porozumieniem stron. W tym przypadku pracodaw-
ca wyda pracownikowi sprostowane świadectwo pracy, z którego będzie wynikał taki 
sposób rozwiązania umowy o pracę (określony ugodą). 

Uprawniony z mocy pisemnej ugody pozasądowej musi mieć jednak świadomość, że 
w przypadku, gdy druga strona nie będzie chciała dobrowolnie wypełnić wynikających z niej 
zobowiązań, nie będzie można na jej podstawie przeprowadzić egzekucji i konieczne będzie 
wniesienie pozwu do sądu. Ugoda pozasądowa nie jest bowiem tytułem egzekucyjnym, dla-
tego pracodawca nie będzie mógł na jej podstawie skierować sprawy do komornika. Wyjątek 
od tej zasady wprowadzają przepisy dotyczące materialnej odpowiedzialności pracownika za 
szkodę wyrządzoną pracodawcy, ponieważ, w razie niewykonania ugody przez pracownika, 
podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu 
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jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy (art. 1211 § 1 Kodeksu pracy, dalej k.p.). Sąd pracy 
ma jednocześnie prawo odmówić nadania klauzuli wykonalności tego typu ugodzie pozasą-
dowej, jeżeli ustali, że jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Ugoda sądowa możliwa na każdym etapie procesu 
Jeżeli negocjacje dotyczące zawarcia ugody pozasądowej zakończyły się niepowodze-

niem i sprawa ostatecznie trafiła do sądu, nie ma przeszkód, aby spór zakończyć ugodą 
nie czekając na wydanie wyroku, który może zapaść nawet po wielu miesiącach czy latach. 
Nie jest przeszkodą, że sprawa już się rozpoczęła i strony poniosły pewne koszty związane 
z wszczęciem procesu.

Ugoda sądowa może bowiem zostać zawarta na każdym etapie postępowania sądowe-
go, również przed sądem II instancji. Jeżeli pracodawca i pracownik widzą szanse ugodowe-
go zakończenia sporu, powinni rozważyć to podczas pierwszej rozprawy. Przewodniczący 
w sądzie również powinien we właściwej chwili nakłaniać strony do zawarcia ugody (art. 223 
Kodeksu postępowania cywilnego), a zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po przedsta-
wieniu przez nie swoich stanowisk. Przewodniczący składu sądu jest uprawniony do pona-
wiania propozycji ugodowego zakończenia sporu. Może to zrobić np. po przeprowadzeniu 
części bądź całości postępowania dowodowego, kiedy jest możliwa wstępna ocena zasad-
ności roszczeń powoda. Pracodawca i pracownik mogą dojść do porozumienia również bez 
pośrednictwa sądu, przedstawiając mu tylko warunki zawartej wcześniej ugody lub zawrzeć 
ugodę przed mediatorem.

Podobnie jak ugoda pozasądowa, ugoda 
zawarta przed sądem polega na czynieniu 
sobie wzajemnych ustępstw. Dlatego zarów-
no pracownik, jak i pracodawca powinni roz-
ważyć, które z żądań są dla nich najważniej-
sze i czy warto zrezygnować z części z nich, 
aby szybciej uzyskać te najważniejsze.

Rozpatrując opłacalność zawarcia ugody sądowej, oprócz oszczędności czasu pracodaw-
cy, warto uwzględnić dodatkowe okoliczności, takie jak przewidywana wysokość kosztów 
procesu, które mogą obciążyć pracodawcę w przypadku przegrania sprawy, z uwzględnie-
niem wydatków sądowych, które trzeba ponieść, jeżeli do rozstrzygnięcia sprawy koniecz-
ne są opinie biegłych. Jeśli pracodawca występuje w roli pozwanego, istotna może być też 
wysokość odsetek od roszczeń pieniężnych 
koniecznych do zapłaty, gdy sąd uwzględni 
powództwo po dłuższym czasie. 

Jeżeli strony procesu dojdą do porozu-
mienia, sentencja ugody zostaje zawarta 
w protokole rozprawy. Ugoda musi zostać 
podpisana przez obie strony. Powinna ona 
dotyczyć wszystkich roszczeń powoda. Nie ma jednak przeszkód, aby strony zawarły ugo-
dę dotyczącą tylko niektórych roszczeń, a co do pozostałych zdały się na rozstrzygnięcie 

UWAGA!
Pracodawca i pracownik mogą dojść do porozumie-
nia bez pośrednictwa sądu, przedstawiając mu tyl-
ko warunki zawartej wcześniej ugody lub zawrzeć 
ugodę przed mediatorem.

UWAGA!
Pracodawca, który zamierza zawrzeć z pracowni-
kiem ugodę, powinien rozważyć jej opłacalność pod 
każdym względem. 
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sądu. Musi to jednak wynikać wyraźnie z treści ugody. Istotne jest to, aby konstruując ugodę 
strony bardzo dokładnie określiły, jakie jest zobowiązanie pozwanego i w jakim terminie po-
winno zostać spełnione. Dla zabezpieczenia przed możliwością wnoszenia kolejnych spraw 
sądowych strony często zawierają w ugodach tzw. klauzule zamykające o zrzeczeniu się 
pozostałych roszczeń wynikających z łączącego je stosunku pracy. Dotyczy to wyłącznie 
roszczeń, których można się zrzec. 

Jeśli w toku procesu pracodawca i pracownik ponieśli koszty, np. zastępstwa procesowe-
go, ugoda powinna zawierać rozstrzygnięcia w tym zakresie. Możliwe jest ustalenie, że kosz-
ty procesu ulegną wzajemnemu zniesieniu, obciążą jedną ze stron w całości lub w części, 
a także określenie terminu, w jakim koszty te mają zostać opłacone. Jeżeli ugoda nie zawiera 
zapisu dotyczącego kosztów, zostaną one zniesione między stronami. Nie ma przeszkód, aby 
w ugodzie sądowej pracownik i pracodawca osiągnęli porozumienie również w sprawach, 
które nie były objęte pozwem, ale są sporne. Po zawarciu ugody sąd umarza postępowanie 
postanowieniem, ponieważ wydanie wyroku staje się zbędne. Gdyby został wniesiony kolej-
ny pozew o roszczenie objęte ugodą, sąd nie będzie mógł go odrzucić. Fakt zawarcia ugody 
sądowej będzie natomiast podstawą do oddalenia powództwa bez badania merytorycznej 
zasadności roszczeń wnoszącego pozew pracownika lub pracodawcy. 

PRZYKŁAD
Podczas negocjacji ugodowych pracodawca zgodził się, aby pozwany pracownik zapła-
cił mu z tytułu odszkodowania za zniszczenie powierzonego mienia kwotę niższą o 25%, 
niż wynikało to z żądania pozwu. Po wywiązaniu się pracownika z ugody pracodawca 
ponownie wniósł pozew o brakujące 25% żądanej poprzednio kwoty. Sąd jednak oddalił 
takie powództwo. 

Podczas procesu strony mogą zawrzeć ugodę pozasądową. Następuje to szczególnie czę-
sto wtedy, gdy strony doszły do porozumienia, ale nie chcą czekać z zakończeniem sprawy 
do odległego terminu rozprawy. W takim przypadku, aby sprawa tocząca się przed sądem 
mogła się zakończyć, powód musi wycofać pozew.

Niepowodzenie rokowań ugodowych nie ma żadnego znaczenia dla dalszego biegu spra-
wy. Sąd przeprowadza wówczas normalne postępowanie i wydaje wyrok. 

Ugodę mogą zawrzeć pełnomocnicy 
Do zawarcia zarówno ugody pozasądowej, jak i przed sądem pracownik i pracodawca 

mogą powołać pełnomocników.
Do występowania przed sądem w charakterze pełno-

mocnika procesowego uprawniona jest wyłącznie grupa 
osób ściśle określona w Kodeksie postępowania cywilne-
go. W przypadku pracodawcy najczęściej będzie to adwo-

kat lub radca prawny zajmujący się jego obsługą prawną. 
Ugoda pozasądowa może zostać zawarta przez pełnomocników prawa materialne-

go. Takim pełnomocnikiem może być w zasadzie każdy i przepisy nie przewidują w tym 

 Sprawdź definicję „pełnomocnictwa”
w Encyklopedii księgowego 
na www.inforfk.pl
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zakresie żadnych ograniczeń. Jak się przyjmuje w orzecznictwie, do zawarcia ugody nie-
zbędne jest jednak pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne. Pełnomocnictwo może być 
udzielone w każdej formie, ponieważ do zawarcia ugody pozasądowej Kodeks cywilny nie 
zastrzega szczególnej formy. Oczywiste byłyby jednak trudności dowodowe w przypadku 
sporu, gdyby pełnomocnictwo nie było udzielone na piśmie. Zawarta przez pełnomocnika 
ugoda sądowa czy pozasądowa ma taką samą moc jak zawarta przez samego pracowni-
ka lub pracodawcę.

Ugoda zastąpi wyrok przy egzekucji 
Ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny. Dla uprawnionego na mocy 

takiej ugody oznacza to, że w sytuacji, gdy jego przeciwnik procesowy nie będzie chciał 
wywiązać się ze zobowiązań ustalonych w ugodzie, możliwe będzie ich przymusowe wy-
egzekwowanie na identycznych zasadach jak w przypadku wyroku lub nakazu zapłaty. 
Pracodawca będący powodem, którego przeciwnik procesowy nie wykonuje ugody, aby 
wyegzekwować świadczenie, musi w pierwszej kolejności wystąpić do sądu, przed którym 
ją zawarto, o wydanie odpisu ugody z klauzulą wykonalności. Ugoda zaopatrzona w klau-
zulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, który uprawniony, wraz z wnioskiem eg-
zekucyjnym, może złożyć u komornika lub 
w niektórych przypadkach w sądzie. Na tej 
podstawie organ egzekucyjny może wyeg-
zekwować świadczenie objęte ugodą. 

W ugodzie strony procesu mogą do-
wolnie ukształtować sposób rozstrzyg-
nięcia istniejącego między nimi sporu. 
Sąd, co do zasady, nie narzuca treści ugo-
dy. Obowiązkiem sądu jest jednak ocena 
zgodności ugody z prawem, z zasadami współżycia społecznego oraz stwierdzenie, czy 
proponowana ugoda nie prowadzi do obejścia prawa. Ma to zapobiegać np. procesom 
fikcyjnym albo ugodom, których jedynym celem jest udaremnienie roszczeń innych pod-
miotów. W procesach pracowniczych sąd bada ponadto, czy ugoda nie narusza słuszne-
go interesu pracownika. Ocena dopuszczalności ugody według tego ostatniego kryterium 
może być dokonana przez porównanie treści ugody z przysługującymi pracownikowi rosz-
czeniami wynikającymi z przytoczonych przez niego okoliczności faktycznych (postano-
wienie Sądu Najwyższego z 21 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 451/00, OSNP 2002/5/116). 
Jeżeli sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, odnotuje tę okoliczność w protokole, dokoń-
czy postępowanie według ogólnych reguł i wyda wyrok. 

PRZYKŁAD
Pracownik zgodził się zrezygnować z połowy bezspornego wynagrodzenia, którego się 
domagał, aby szybciej otrzymać pozostałą jego część. Sąd uznał taką ugodę za niedo-
puszczalną. Jest ona bowiem sprzeczna z prawem, ponieważ narusza zakaz zrzeczenia 
się wynagrodzenia przez pracownika. 

UWAGA!
Ugoda sądowa jest tytułem egzekucyjnym, na pod-
stawie którego będzie możliwe przymusowe wyeg-
zekwowanie świadczeń w razie niewywiązania się 
strony ze zobowiązań ustalonych w porozumieniu.
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Wady oświadczenia woli podstawą do odwołania ugody 

Decydując się na zawarcie ugody należy zastanowić się nad jej warunkami. Odwołanie 
ugody nie jest bowiem łatwe. Wyrażenie przez jedną ze stron procesu zgody na zawarcie 
ugody, a więc i na zakończenie postępowania sądowego, może być, jako czynność proceso-
wa, odwołana z przyczyn uzasadnionych, aż do chwili uprawomocnienia się postanowienia 
o umorzeniu postępowania. Materialnoprawny charakter ugody przesądza natomiast o tym, 
że takie odwołanie nie zawsze będzie skuteczne, ponieważ do ugody sądowej, jako umowy 
stron procesu, należy stosować przepisy o wadach oświadczenia umożliwiających uchyle-
nie się od jego skutków (uchwała Sądu Najwyższego z 20 grudnia 1969 r., sygn. akt III PZP 
43/69 – OSNC 1970/3/40). Aby możliwe było pozbawienie skuteczności ugody zawartej przed 
sądem, strona chcąca osiągnąć taki skutek musi wykazać, że jej oświadczenie woli było do-
tknięte wadą, która umożliwia uchylenie się od takiego oświadczenia.

Sąd Najwyższy przyjmuje, że badanie dopuszczalności uchylenia się od skutków oświad-
czenia woli zawartego w ugodzie sądowej może być dokonane w postępowaniu, w którym to 
oświadczenie zostało złożone. Ze względu na ekonomikę procesu nie powinno się bowiem 
kierować odwołującego ugodę na drogę nowego procesu. Należy tylko rozpoznać podnie-
sione przez niego zastrzeżenia przed prawomocnym zakończeniem dotychczasowego po-
stępowania i w postępowaniu zażaleniowym wyjaśnić kwestię skuteczności ugody. Jeśli 
w zażaleniu na postanowienie umarzające postępowanie na skutek zawarcia ugody sądo-
wej zostaną powołane materialnoprawne wady oświadczenia woli, będzie je musiał rozpo-

znać sąd odwoławczy rozpoznający zażale-
nie na postanowienie w zakresie umorzenia 
postępowania. 

Należy jednak pamiętać, że wyłącznie zło-
żone w zażaleniu oświadczenie, że dana oso-
ba uchyla się od skutków prawnych ugody, 

nie jest wystarczające do jego uwzględnienia. Kwestionujący ugodę musi bowiem wyraźnie 
podać przyczyny wadliwości oświadczenia. Do sądu natomiast należy ocena, czy przyczy-
ny te są dostateczne do skutecznego uchylenia się od oświadczenia woli zawartego w ugo-
dzie (postanowienie Sądu Najwyższego z 16 lutego 1968 r., sygn. akt II CZ 129/67, OSNC 
1968/8–9/158). Podstaw do uchylenia się od skutków ugody sądowej nie daje w szczegól-
ności ponowne rozważenie przez osobę ją podpisującą bilansu korzyści i strat wynikających 
z zawarcia porozumienia. Należy mieć bowiem na względzie fakt, że ugoda jest umową stron, 
w której czynią one sobie wzajemne ustępstwa. Dlatego okoliczności te powinny zostać nale-
życie rozważone przed jej podpisaniem. Środki prawne służące zniweczeniu skutków ugody 
są sformalizowane i wymagają istnienia określonych przesłanek. Jest to bowiem dwustron-
na czynność prawna, podlegająca ochronie. Ponadto przyczyny wadliwości oświadczenia 
woli strony zawierającej ugodę muszą być wyraźnie udokumentowane (postanowienie Sądu 
Najwyższego z 14 czerwca 2005 r., sygn. akt V CK 691/04).

Uchylenie się od skutków prawnych ugody jest możliwe na podstawie przepisów doty-
czących wad oświadczenia woli przewidzianych w art. 82–88 Kodeksu cywilnego. Należą do 

UWAGA!
Kwestionujący ugodę musi podać przyczyny wadli-
wości oświadczenia.
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nich: brak świadomości lub swobody, pozorność, błąd oraz jego kwalifikowana postać – pod-
stęp, a także groźba. W praktyce w sprawach pracowniczych najczęściej spotyka się próby 
podważania ugód z powołaniem się na brak świadomości lub błąd. Powołując się na drugą 
z najczęściej przywoływanych wad oświadczenia woli (błąd) trzeba pamiętać, że uchylenie 
się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wte-
dy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za 
niewątpliwy, a spór albo niepewność nie powstałyby, gdyby w chwili zawarcia ugody strony 
wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy (art. 918 Kodeksu cywilnego). Nie można natomiast 
uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, 
których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze. Błędna ocena możliwości 
płatniczych pracodawcy nie będzie stanowiła podstawy do podważenia ugody (postanowie-
nie Sądu Najwyższego z 29 maja 1998 r., sygn. akt II CKN 44/98, niepubl.).

PRZYKŁAD
Pracodawca w czasie przerwy w rozprawie ustalił telefonicznie z księgową, jakimi środ-
kami pieniężnymi dysponuje. Następnie zgodził się na ugodowe zapłacenie pracowni-
kowi 100 000 zł w ciągu 14 dni. Okazało się, że księgowa podała mu błędną informację, 
ponieważ jeden z kontrahentów nie uregulował wcześniej należności i pracodawca nie 
ma środków na wypłatę. Taki powód nie jest podstawą do podważenia ugody. 

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego w ugodzie może dotyczyć jedynie 
całości ugody, a nie wybranych niekorzystnych jej fragmentów (wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Białymstoku z 7 września 2005 r., sygn. akt III APa 30/05, OSAB 2005/4/72).

Jeżeli pracodawca uchyli się od skutków oświadczenia woli zawartego w ugodzie dopiero 
po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania – w piśmie przesłanym 
drugiej stronie ugody lub dojdzie do przekonania, że ugoda jest bezwzględnie nieważna, 
stwierdzenie tego będzie wymagało wytoczenia odrębnego powództwa. 

cd633283-c705-4e4d-b954-87380c8a1273

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 10, art. 223, art. 355, art. 469, art. 777 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

– Dz.U. Nr 43, poz. 296; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 880

 ● art. 82–88, art. 917–918 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. 
z 2011 r. Nr 230, poz. 1370

 ● art. 1211 § 1, art. 244–258, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028 

 ● art. 113, art. 79 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, 
poz. 594; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 1101

Rafał Krawczyk – sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu 

CZYTAJ TAKŻE

„Jak pracodawca powinien uzasadnić wypowiedzenie, aby nie przegrać w sporze sądowym 
z pracownikiem” – Snp nr 8/2013; dostępny na www.snp.infor.pl
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>> telefon komórkowy, przychód pracownika, regulamin

1.  Jakie konsekwencje podatkowe powoduje 
powierzenie pracownikowi telefonu 
służbowego

PROBLEM  Zamierzamy zakupić telefony komórkowe dla pracowników działu 
handlowego. W jaki sposób powinniśmy rozliczać ewentualne prywatne roz-
mowy pracowników? 

RADA  Mogą Państwo określić w przepisach wewnętrznych limit minut, po-
wyżej których połączenia wykonane przez pracownika będą uznane za pry-
watne. Możliwe jest również prowadzenie ewidencji rozmów prywatnych 
pracownika na podstawie bilingu. Jeżeli sfinansują Państwo za pracownika 
koszt rozmów prywatnych, to uzyska on przysporzenie majątkowe, od które-
go należy naliczyć składki i podatek. Jeżeli jednak pracownik zwróci Państwu 
ten wydatek, to po jego stronie nie powstanie przychód. 

UZASADNIENIE  Udostępnienie pracownikom telefonów 
do celów służbowych nie powoduje po stronie zatrudnio-
nych żadnych konsekwencji podatkowych. W interpreta-
cji indywidualnej z 6 lipca 2011 r. sygn. IPTPB2/415–125/11–2/KJ Dyrektor Izby Skarbowej 
w Łodzi stwierdził, że:

(…) udostępnienie przez Wnioskodawcę pracownikowi Spółki samochodu służ-
bowego w celu umożliwienia mu właściwej realizacji obowiązków służbowych 
nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku 

pracy (…). 

Analogiczne wnioski należy wysunąć w przypadku wykorzystywania przez pracowników 
telefonów służbowych. Do celów dowodowych za zasadne należy uznać wprowadzenie 

regulaminu korzystania z telefonów służbo-
wych oraz sporządzenie protokołów przeka-
zania telefonów służbowych poszczególnym 
pracownikom. 

Protokół równie dobrze można zastąpić 
oświadczeniem pracownika o powierzeniu 
mienia. Oświadczenie powinno zawierać 
m.in. informacje o stanie technicznym ode-
branego telefonu, ewentualnie o wysokości 

przyznanego limitu abonamentu na połączenia służbowe i pouczenie o zasadach użyt-
kowania telefonu, jeżeli nie zawiera tego regulamin lub umowa dotycząca powierzenia 
sprzętu.

UWAGA!
Do celów dowodowych wskazane jest wprowadze-
nie regulaminu korzystania z telefonów służbowych 
oraz sporządzanie protokołów przekazania sprzętu 
poszczególnym pracownikom. 

Pełną treść interpretacji znajdziesz 
na www.inforfk.pl 
w zakładce „Interpretacje”
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Wzór regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

Regulamin korzystania  ze służbowych telefonów komórkowych

Regulamin określa obowiązki pracownika w zakresie korzystania do celów służbowych z telefonów 
komórkowych stanowiących własność pracodawcy. 

§ 1 [Udostępnienie telefonu]
1.  Pracodawca udostępnia Pracownikowi służbowy telefon komórkowy w celu prowadzenia roz-

mów służbowych. 
2.  Telefon przekazany do użytku Pracownikowi stanowi własność Pracodawcy. 
3.  W przypadku zmiany warunków umowy o pracę (i wskazania przez Pracodawcę, że pracow-

nik nie będzie wykorzystywał telefonu do celów służbowych) lub rozwiązania umowy o pracę 
Pracownik jest zobowiązany zwrócić Pracodawcy telefon służbowy w ostatnim dniu zatrudnienia 
(faktycznego wykonywania pracy) na koniec swojej zmiany. 

§ 2 [Koszty rozmów]
1.  Pracodawca pokrywa wyłącznie koszty rozmów służbowych na podstawie bilingu przekazanego 

przez operatora sieci.
2.  Pracownik zobowiązuje się do zwrotu Pracodawcy kosztów prywatnych rozmów, wiadomości 

SMS i MMS wskazanych przez siebie w bilingu przekazanym przez Pracodawcę.
3.  Pracodawca przedłoży Pracownikowi fakturę z wyszczególnioną kwotą za rozmowy prywatne, 

o której mowa w ust. 2. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Pracownika na potrącenie 
należności zostanie ona pobrana z najbliższego wynagrodzenia Pracownika. W przeciwnym 
razie Pracownik zwraca tak ustaloną kwotę na rachunek bankowy Pracodawcy lub w gotówce 
do firmowej kasy w ciągu 7 dni. 

§ 3 [Odpowiedzialność materialna]
1.  Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za przekazany mu do użytkowania telefon służ-

bowy na zasadach odpowiedzialności za mienie powierzone zawartej w przepisach Kodeksu 
pracy i rozporządzeniach wykonawczych.

2.  Pracownik jest zobowiązany do utrzymywania telefonu służbowego w należytym stanie tech-
nicznym oraz korzystania z niego zgodnie z niniejszą umową i instrukcją obsługi producenta. 
Pracodawca nie ponosi kosztów eksploatacji i naprawy telefonu, które wynikają z nieprawidło-
wego korzystania z niego przez Pracownika. 

3.  Utratę, uszkodzenie lub zniszczenie telefonu Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić 
Pracodawcy.

4.  Przekazanie telefonu zostanie potwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym.

§ 4 [Wejście w życie regulaminu]
Regulamin wchodzi w życie 1 października 2013 r.

§ 5 [Postanowienia końcowe]
Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 ................................…………………………..
                                                                                                Pracodawca
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Posiadanie podpisanego przez pracownika dokumentu o powierzonym mu mieniu, w tym 
przypadku telefonu komórkowego, powoduje, że na pracowniku ciąży obowiązek wylicze-
nia się z niego i zwrotu. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wy-
liczenia się:
 ■  pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
 ■  narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, 
odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Pracownik odpowiada 
w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione, powierzonym mu 
z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się (art. 124 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

Pracownik nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkodę, która powstała w konse-
kwencji podjęcia przez niego działań w ramach obrony koniecznej lub w stanie wyższej ko-
nieczności. Z odpowiedzialności nie zwalnia jednak pracownika nienależyte wykonanie przez 
niego obowiązków w zakresie zabezpieczenia mienia (wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycz-
nia 1985 r., sygn. akt IV PR 244/84). Ciężar dowodu, że powstanie szkody w mieniu wynikło 
z okoliczności niezależnych od pracownika, leży po jego stronie. 

W praktyce powszechne jest, że korzystanie przez pracowników z telefonów służbo-
wych wiąże się z ich wykorzystywaniem również do celów prywatnych. W przepisach 
prawa pracy nie ma wymogu zawierania odrębnej umowy w tym zakresie. Należy jed-
nak podkreślić, że takie przekazanie powinno odbywać się za zgodą pracodawcy, ure-
gulowaną np. w przepisach wewnętrznych w regulaminie wykorzystywania składników 
majątku do celów innych niż działalność jednostki. Pisemne uregulowanie przekazania 
pracownikowi sprzętu do celów innych niż służbowe ułatwi rozliczenia z tytułu składek 
i podatku zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom.

W przypadku wykorzystywania telefonów służbowych również do celów prywatnych pra-
codawca może określić limit minut, powyżej których połączenia będą uznane za prywatne. 
Taka nadwyżka będzie stanowić przychód dla pracownika, jeżeli pracodawca zobowiąże się 
do poniesienia takiego wydatku. Przyjęcie tego rozwiązania niesie jednak za sobą ryzyko 
podatkowe, gdyż w sytuacji ustalenia limitu, który nie został przekroczony, ale w ramach któ-
rego pracownik wykonał rozmowy prywatne, po stronie zatrudnionego powstanie przychód. 
Możliwe jest również ewidencjonowanie rozmów prywatnych na podstawie otrzymanego bi-
lingu (wyrok WSA we Wrocławiu z 13 marca 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 59/2007). Polecanym 

rozwiązaniem jest przyjęcie od pracownika oświadczenia 
o liczbie i wartości przeprowadzonych rozmów prywatnych 
po uprzednim przedłożeniu mu bilingu do wglądu. 

Jeżeli jednak pracownik zwróci pracodawcy koszty wy-
konanych połączeń prywatnych, po stronie zatrudnione-

go nie powstanie przychód, od którego należy odprowadzić składki ubezpieczeniowe 
i podatek. Pracownik może zwrócić ustalony w ten sposób koszt rozmów prywatnych 
bezpośrednio gotówką lub na rachunek pracodawcy albo wyrazić pisemną zgodę na po-
trącenie z wynagrodzenia. Ustna zgoda pracownika w tym zakresie nie wywoła bowiem 
żadnych skutków. 

Zobacz wideoszkolenie „Przychody 
ze stosunku pracy – potrącenia”
dostępne w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 124 § 1–2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 1028

 ● art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; 
ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1036

9501ed1a-032c-4711-8b09-a48ee390a782

Patrycja Mikuła –  specjalista z zakresu prawa podatkowego i prawa pracy, praktyk 
z wieloletnim doświadczeniem, szkoleniowiec

CZYTAJ TAKŻE

„Kiedy narzędzia do wykonywania pracy przez menadżera firmy stanowią dla niego opo-
datkowany przychód” – Snp nr 4/2013; dostępny na www.snp.infor.pl

>> czynsz, opłata czynszowa, przychody w naturze 

2.  Czy na liście płac należy rozliczyć czynsz 
za mieszkanie ponoszony przez pracownika

PROBLEM  Jeden z naszych pracowników ma mieszkanie służbowe, za które 
sam opłaca czynsz. Nie partycypujemy w tej opłacie. Czy powinniśmy wyka-
zać to świadczenie na liście płac? Jak rozliczyć je podatkowo? 

RADA  Nie. Ponieważ Państwa pracownik opłaca czynsz samodzielnie, nie 
jest on jego przychodem, od którego należy naliczyć składki na ubezpiecze-
nia społeczne i podatek. W konsekwencji nie wykazują go Państwo na liście 
płac. 

UZASADNIENIE  Mieszkanie służbowe to przywilej dla niektórych pracowników, a jego przy-
znanie nie jest obowiązkiem pracodawcy, z wyjątkiem niektórych grup pracowników sfery 
budżetowej. Oferowanie przez pracodawcę mieszkania służbowego może być związane 
np. z przeniesieniem zakładu pracy lub jego części do innej miejscowości, znacznie odda-
lonej od dotychczasowej lokalizacji. 

Udostępnienie mieszkania pracownikowi
Możliwość i zasady korzystania z mieszkania służbowego mogą wynikać z przepisów we-

wnątrzzakładowych lub być ustalane w drodze indywidualnych negocjacji z pracownikiem. 
Zapewnienie pracownikowi mieszkania służbowego zazwyczaj pozwala zaoferować niższe 
wynagrodzenie, a oszczędność jest często wyższa niż wartość rynkowa najmu mieszkania. 
Poza aspektem ekonomicznym, ważny jest aspekt psychologiczny, tj. wyręczenie pracownika 
we wszystkich lub niektórych formalnościach związanych z wynajmem mieszkania. Ponadto 
wydatki poniesione na mieszkania służbowe dla pracowników, co do zasady, nie obniżają 
ustalonego na dany okres budżetu wynagrodzeń.
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Mieszkanie służbowe może być własnością zakładu pracy i zostać udostępnione pracow-
nikowi. Pracodawca może też wynajmować mieszkanie i przekazać je do korzystania pra-
cownikowi albo mieszkanie może zostać wynajęte samodzielnie przez pracownika. Jeżeli 
to pracownik jest stroną umowy najmu, pracodawca może w całości zwrócić pracownikowi 
koszty wynajmu mieszkania lub częściowo partycypować w tych wydatkach. 

Podstawa wymiaru składek i podatku
W zależności od formy prawa do lokalu mieszkalnego oraz 

od tego, kto jest stroną najmu mieszkania, inaczej będą przed-
stawiać się kwestie ustalania przychodu do celów podatko-
wych oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-

rytalne i rentowe. Wpływ na to mają również zapisy regulaminów wewnętrznych (bądź ich brak), 
które ustalają ekwiwalent pieniężny w zamian za świadczenia w naturze.

Określenie „czynsz” jest różnie rozumiane, począwszy od całkowitego kosztu wynajmu 
mieszkania, w którym są zawarte: czynsz administracyjny, opłaty za mieszkanie i wynagrodze-
nie dla najemcy, przez wyodrębnienie tylko opłat za mieszkanie, w których jest zawarty czynsz 
administracyjny i opłaty za mieszkanie, lub opłaty administracyjne (czynsz administracyjny). 

Uproszczony podział opłat za mieszkanie

Rodzaj opłaty Co zawiera

Czynsz administracyjny za lokal (w kwo-
cie czynszu zawierają się wszystkie lub 
większość wymienionych opłat)

 ■ opłata eksploatacyjna,
 ■ opłata eksploatacyjna – fundusz remontowy,
 ■ zaliczka c.o.,
 ■ oplata zmienna c.c.w. – zaliczka,
 ■ opłata za rozliczenie zużycia c.o.,
 ■ opłata za zużycie wody,
 ■ opłata za ścieki,
 ■ opłata za wywóz nieczystości,
 ■ opłata za ochronę osiedla

Opłaty za mieszkanie, które są niekiedy 
zawarte w czynszu administracyjnym 
lub są ponoszone dodatkowo (poza 
czynszem administracyjnym)

 ■ opłata eksploatacyjna – podatek od nieruchomości,
 ■ opłata za gaz,
 ■ opłata za ścieki

Opłaty za mieszkanie, które są najczęś-
ciej ponoszone dodatkowo (poza czyn-
szem administracyjnym)

 ■ opłata za energię elektryczną,
 ■ abonament telewizyjny,
 ■ opłata za telefon,
 ■ opłata za internet,
 ■ opłata za telewizję kablową,
 ■ ubezpieczenie mieszkania

Opłata z tytułu najmu, niekiedy zwana 
czynszem za wynajem

opłata miesięczna za użytkowanie lokalu będąca wynagro-
dzeniem dla wynajmującego za oddanie przedmiotu najmu 
do używania

Opłaty za mieszkanie, które finansuje pracodawca lub z których uzyskania rezygnuje, 
będą przychodem pracownika. 

Zobacz cykl szkoleń o przychodach ze 
stosunku pracy  dostępny w Bibliotece 
INFORFK  na www.inforfk.pl
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Część ponoszonych przez pracodawcę świadczeń z tytułu zakwaterowania pracowników 
(do wysokości 500 zł miesięcznie) jest jednak zwolniona z podatku dochodowego, ale wcho-
dzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (art. 21 ust. 1 
pkt 19 updof). Wówczas ustalając podstawę opodatkowania dochodu do opodatkowania  
w danym miesiącu nie pomniejsza się go o kwotę składek ZUS, które zostały naliczone od 
przychodu zwolnionego z opodatkowania (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o pdof). 

Jeżeli pracodawca sfinansowałby pracownikowi czynsz, to do podstawy obliczenia skła-
dek ZUS, należałoby doliczyć przychód ustalony według następujących zasad:

Rodzaj lokalu Sposób ustalenia wysokości czynszu

mieszkanie spółdzielcze typu lokatorskiego lub 
własnościowego

w wysokości czynszu obowiązującego dla tego 
typu lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej

mieszkanie komunalne w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lo-
kalu przez gminę

pozostałe mieszkania własnościowe oraz domy 
będące własnością prywatną

w wysokości czynszu określonego według zasad 
i stawek dla mieszkań komunalnych na danym te-
renie, a w miastach – w danej dzielnicy

Pracownik, za którego pracodawca ponosi koszty czynszu za wynajem mieszkania, otrzy-
muje od pracodawcy przysporzenie majątkowe. W takiej sytuacji należy oszacować wartość 
rynkową czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu mieszkania w danej 
miejscowości, w podobnej lokalizacji, o po-
dobnej powierzchni i zbliżonym standardzie. 
Aby ustalić tę wartość, należy sprawdzić ceny 
wynajmu mieszkań w okolicy. Do celów dowo-
dowych warto udokumentować sposób sza-
cowania wartości wynajmu, aby w razie kon-
troli podatkowej uprawdopodobnić właściwy 
sposób ustalenia wartości świadczenia. 

W przypadku gdy czynsz dla podobnych mieszkań zawiera także tzw. czynsz administra-
cyjny, a pracownik ponosi jego koszt, to do celów ustalenia przychodu dla pracownika nale-
ży przyjąć całkowity czynsz pomniejszony o czynsz opłacany przez pracownika. 

PRZYKŁAD
Zakład Produkcyjny IGREK zatrudnia od 1 września 2013 r. Zbigniewa K., inżyniera z in-
nego miasta, wybitnego specjalistę. Firma dysponuje mieszkaniem własnościowym, 
które decyzją zarządu przeznaczono na mieszkanie służbowe dla nowo zatrudnionego 
inżyniera. Sprawdzono, że podobne mieszkanie można wynająć za 1500 zł. W tej kwo-
cie zawiera się czynsz oraz media. Ustalono, że pracownik będzie z własnych środków 
opłacał czynsz na konto zarządcy nieruchomości, który obecnie wynosi 354 zł miesięcz-
nie. Pracodawca nadal będzie opłacał koszty prądu oraz inne media (telewizja, internet, 
telefon), według comiesięcznie przesyłanych faktur i nie będzie obciążał tymi kosztami 

UWAGA!
Jeśli świadczenie, jakim jest udostępnienie miesz-
kania służbowego, jest częściowo odpłatne, to przy-
chodem pracownika jest różnica między wartością 
czynszu a odpłatnością ponoszą przez pracownika. 



V. PODATKI50

Sposób na płace nr 10(49)   październik 2013 r. 

pracownika. Za wrzesień 2013 r. faktura za prąd wyniosła 56,74 zł brutto (z VAT), a koszt 
korzystania z telewizji, internetu i telefonu – 98,23 zł brutto (z VAT). Pracownik otrzymuje 
wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej 3500 zł brutto i premię regulaminową – 20% 
wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenia są wypłacane 10. dnia następnego miesią-
ca. We wrześniu pracownik brał udział w szkoleniach, wdrażał się do pracy, przyglądał się 
procesom pracy na różnych stanowiskach. Nie wystąpiła potrzeba pracy w nadgodzinach, 
ale w pierwszym tygodniu zatrudnienia pracował na nocnej zmianie. Z tego tytułu nabył 
prawo do dodatku za pracę w nocy. Czynsz administracyjny w kwocie 354 zł nie jest przy-
sporzeniem majątkowym dla pracownika, ponieważ poniósł on ten koszt samodzielnie. 
Dodatkowe opłaty za mieszkanie, które finansuje pracodawca, należy doliczyć w war-
tościach brutto do przychodu pracownika, od którego nalicza się składki na ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotne. 
Aby obliczyć wynagrodzenie pracownika za wrzesień 2013 r., w pierwszej kolejności 
należy ustalić wysokość wszystkich przychodów w tym miesiącu.

Rodzaj składnika Sposób ustalenia wysokości przychodu Wysokość

wynagrodzenie zasadnicze wynagrodzenie określone w umowie o pracę 3500 zł

premia regulaminowa premia regulaminowa określona jako 20% wy-
nagrodzenia zasadniczego, tj.: 3500 zł x 20%

700 zł

dodatek za pracę w nocy dodatek za 40 godzin pracy w nocy, obliczo-
ny jako 20% stawki godzinowej wynikającej 
z minimalnego wynagrodzenia: (1600 : 168) x
x 20% x 40 godz.

76 zł

opłaty za mieszkanie (za 
media) sfinansowane przez 
pracodawcę

suma świadczeń sfinansowanych przez pra-
codawcę i nieodpłatnie przekazanych pra-
cownikowi: 56,74 zł (prąd) + 98,23 zł (telewi-
zja, internet, telefon)

154,97 zł

czynsz za najem wartość świadczenia w naturze udostępnio-
nego pracownikowi: 
1500 zł (wartość rynkowa czynszu) – 354 zł 
(czynsz administracyjny opłacany przez pra-
cownika) – 154,97 zł (opłaty za mieszkanie sfi-
nansowane przez pracodawcę z limitu 500 zł)

646 zł

Lista płac za wrzesień 2013 r.

Wynagro-
dzenie 

zasadnicze

Premia 
regulami-

nowa

Dodatek 
za pracę 
w nocy

Opłaty za 
mieszkanie

Czynsz 
za najem

Składki finansowane przez pracownika

podstawa 
wymiaru 
składek 

ZUS

emerytalne 
(9,76%)

rentowe 
(1,5%)

choro-
bowe 

(2,45%)

Razem 
składki

3500,00 700,00 76,00 154,97 646,00 4430,97 432,46 66,46 108,56 607,48
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Ustalenie wysokości składki zdrowotnej Ustalenie wysokości zaliczki na podatek

Wynagro-
dzenie 
do wy-
płaty

Podstawa 
wymiaru 
składki 

zdrowot-
nej

Składka 
zdrowot-

na na-
liczona 
(9%)

Składka 
zdrowot-

na do 
odlicze-
nia od 

podatku 
(7,75%)

Składka 
zdrowot-

na po-
trącana 
z wyna-

grodzenia 
netto

Koszty 
uzyska-
nia przy-
chodów

Dochód 
do opo-
datko-
wania

Poda-
tek nali-
czony

Ulga po-
datkowa

Zalicz-
ka na 
poda-

tek

3823,49 344,11 285,96 58,15 111,25 4225,00 714,17 46,33 428,00 2896,41

Czynsz za wynajem, który nie został zapłacony, ale którego wysokość należy osza-
cować do celów podatkowych, ustala się w inny sposób niż do celów naliczenia skła-
dek ZUS. 

PRZYKŁAD
Firma dystrybucyjna zatrudnia przedstawicieli handlowych, którzy odwiedzając klientów 
korzystają z samochodów służbowych. Dotychczas po wypełnieniu obowiązków służbo-
wych wracali do miejsca zamieszkania samochodem służbowym. Pracodawca doliczał 
do przychodu pracowników świadczenie w naturze, jakim jest korzystanie z samochodu 
służbowego. Przychód ustalał jako wartość paliwa sfinansowanego przez pracodawcę, 
które było wykorzystywane do celów prywatnych przez pracowników. W czasie kontroli 
ZUS stwierdzono nieprawidłowość w określaniu tego przychodu. Inspektor kontroli na-
kazał skorygowanie naliczeń, gdyż przychód w naturze powinien zostać określony na 
podstawie cen wynajmu podobnej klasy samochodu w tej miejscowości. Skorygowano 
listy płac, ale wartość składek ubezpieczeniowych do zapłaty oraz wynikająca stąd wy-
sokość odsetek za zwłokę skłoniła pracodawcę do podjęcia decyzji o udostępnieniu 
pracownikom mieszkań służbowych, które są własnością zakładu pracy. Udostępnienie 
pracownikom mieszkań służbowych zamiast przekazania im do korzystania służbowych 
samochodów zminimalizowało koszty pracodawcy. Przychodem pracowników do celów 
składkowych będzie tylko czynsz administracyjny, a do celów podatkowych czynsz za 
wynajem. 

50e672d4-edc7-4c0c-8d1e-bbe66977ff0b

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 3 pkt 1–3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. Nr 161, poz. 1106; 
ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860

 ● art. 11 ust. 2a–2b, art. 12 ust. 1–4, art. 21 ust. 1 pkt 19, art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1036

Renata Guza –  ekonomistka, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecz-
nych, praktyk z ponad 13-letnim doświadczeniem, kierownik działu out-
sourcingu usług kadrowo-płacowych
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>> umowa zlecenia, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Unia Europejska 

1.  Kto opłaca składki za nauczyciela, 
który wykonuje umowę zlecenia 
w ramach projektu unijnego

PROBLEM  Jesteśmy urzędem gminy, który w ramach projektów unijnych pod-
pisuje umowy zlecenia z nauczycielami. Jakie składki należy naliczyć od wy-
nagrodzenia tych osób i kto ma ten obowiązek – urząd czy placówka, w któ-
rej nauczyciel wykonuje umowę?

RADA  Jeżeli nauczyciel jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę w szkole i wykonuje pracę na rzecz tej szkoły, wówczas od wynagro-
dzenia z umowy zlecenia należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne. Do celów ubezpieczeniowych taka osoba będzie bowiem trakto-
wana jak pracownik. W sytuacji gdy umowa zlecenia jest wykonywana w in-
nej placówce niż ta, w której nauczyciel jest zatrudniony, z tytułu tej umowy 
nauczyciel będzie podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli podsta-
wa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z umowy o pracę 
wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie. Z umowy zlecenia nauczyciel 
może wtedy dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego i rento-
wych. Z reguły w takich przypadkach płatnikiem składek jest jednostka po-
wołana przez samorząd terytorialny do obsługi ekonomiczno-administra-
cyjnej placówek oświatowych na terenie gminy. 

UZASADNIENIE   Zleceniobiorca, co do zasady, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom eme-
rytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz zdrowotnemu (art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej ustawa systemowa, oraz art. 66 ust. 1 

pkt 1 lit. e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych, dalej ustawa zdrowotna). 
Do ubezpieczenia chorobowego może przystąpić dobrowolnie 
(art. 11 ust. 2 ustawy systemowej). 

Nauczyciel wykonujący zlecenie na rzecz innego podmiotu 
niż pracodawca 
Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jednocześnie wykonuje umo-

wę zlecenia zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca i nie wykonuje pracy na jego 
rzecz, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu pozostawania w stosunku 
pracy. Natomiast z tytułu wykonywania umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rento-
we mają dla niej charakter dobrowolny, jeżeli podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy, 
w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za 
pracę (w 2013 r. – 1600 zł) (art. 9 ust. 1a ustawy systemowej).

Zobacz  e-Poradnik 
„Zatrudnianie zleceniobiorców” 
dostępny  w Bibliotece INFORFK
na www.inforfk.pl
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Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie z każdego tytułu, od które-
go istnieje obowiązek jej opłacenia (art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Przyjmując, że z umowy o pracę nauczyciel otrzymuje miesięczne wynagrodzenie równe 
co najmniej minimalnej płacy, to z tytułu umowy zlecenia nie będzie podlegał obowiązkowym 
ubezpieczeniom społecznym. Będzie jednak objęty ubezpieczeniem zdrowotnym zarówno 
z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia.

Nauczyciel wykonujący zlecenie na rzecz swojego pracodawcy 
Nauczyciel, który będzie wykonywał umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy 

(bez względu na wysokość wynagrodzenia osiąganego z tytułu stosunku pracy), będzie ob-
jęty ubezpieczeniami na takich samych 
zasadach jak w przypadku umowy o pra-
cę, tj. obowiązkowo ubezpieczeniami: 
emerytalnym, rentowymi, chorobowym 
i wypadkowym.

W tym przypadku w podstawie wymia-
ru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe uwzględnia się również przy-
chód z tytułu umowy zlecenia (art. 18 
ust. 1 ustawy systemowej).

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego 
z 2 września 2009 r. (sygn. akt II UZP 
6/09, OSNP 2010/3–4/46), pracodawca, 
którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawar-
tej z innym podmiotem, jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne za tę osobę. 
W konsekwencji pracodawca, a więc podmiot, na rzecz którego jest wykonywana praca 
w ramach umowy cywilnoprawnej, jest zobowiązany do rozliczania i opłacania należnych 
składek za wyżej wymienione osoby, tak jak za osoby wykonujące pracę w ramach umowy 
cywilnoprawnej zawartej z własnym pracodawcą.

Analogiczne zasady przyjmuje się również do osób, które w ramach umowy zlecenia 
zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca wykonują pracę na rzecz swojego 
pracodawcy. Przychód uzyskany z tej umowy należy wykazać wraz z przychodem ze sto-
sunku pracy w imiennym raporcie miesięcznym składanym za pracownika. Zleceniodawca 
nie ma w tym przypadku żadnych obowiązków związanych ze zgłoszeniem takiej osoby 
do ubezpieczeń. 

Gdy płatnikiem jest jednostka obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej 
Jeżeli płatnikiem składek jest jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej zo-

bowiązana do rozliczania i opłacania składek za ubezpieczonych wykonujących pracę 
w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych 
systemu oświaty (art. 4 pkt 2t ustawy systemowej), będzie ona wykazywać składki 

SŁOWNICZEK

Pracownik – (do celów ubezpieczeniowych) osoba po-
zostająca w stosunku pracy, a także osoba wykonująca 
pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia 
lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 
z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zle-
cenia albo umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła 
z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, 
lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na 
rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy 
(art. 8 ust. 1 i 2a ustawy systemowej).
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ubezpieczeniowe od sumy przychodów uzyskanych przez nauczyciela z umowy o pra-
cę i z umowy zlecenia w raportach miesięcznych ZUS RCA (gdy umowa zlecenia jest 
wykonywana na rzecz szkoły będącej pracodawcą nauczyciela). Gdy w ramach umowy 
zlecenia nauczyciel wykonuje pracę ma rzecz innej placówki niż szkoła, w której pra-
cuje, za nauczyciela za każdy miesiąc będą składane dwa imienne raporty miesięcz-
ne ZUS RCA z kodem 01 10 xx (ze stosunku pracy) oraz ZUS RZA z kodem 04 11 xx 
(z umowy zlecenia).

W celu wykonywania zadań m.in. z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej organy 
prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organiza-
cyjną prowadzonych szkół i placówek (art. 5 ust. 7 i 9 ustawy o systemie oświaty). Organem 
prowadzącym, który decyduje o powołaniu tej jednostki, jest w tym przypadku rada gminy 
(art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty). 

W uchwale rady gminy o powołaniu jednostki obsługi ekonomiczno-finansowej oraz w sta-
tucie poszczególnych placówek oświatowych powinna się znaleźć informacja dotycząca za-
dań, jakie realizuje powołana jednostka (w tym w zakresie zgłaszanie do ubezpieczeń i roz-
liczanie składek).

5a52b3a9-f004-4ba9-bd4c-f63818172186

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 4 pkt 2t, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 1 i ust. 2a, art. 9 ust. 1a, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy 

z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost.zm. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 983

 ● art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983 

 ● art. 5 ust. 7 i ust. 9, art. 5c pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 827

 ● załączniki nr 1, 3, 12, 13, 15 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. 
w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych 
raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozlicze-
niowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1101

Małgorzata Kozłowska –  radca prawny, specjalista i praktyk, od 10 lat zajmuje się 
prawem ubezpieczeń społecznych, autorka licznych 
opracowań i publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń 
i składek oraz zasiłków, specjalizuje się m.in. w problematyce 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE, 
były wieloletni pracownik ZUS

CZYTAJ TAKŻE

„Jak rozliczyć przychód emeryta, który wykonuje kilka zleceń na rzecz tego samego pod-
miotu” – Snp 5/2013; dostępny na www.snp.infor.pl
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>> zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia społeczne, praca w UE

2.  Jakiemu ustawodawstwu można podlegać 
w przypadku wykonywania pracy równocześnie 
w dwóch państwach członkowskich UE

Regulacje dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
w UE dotyczą nie tylko pracowników delegowanych, ale również pracow-
ników wykonujących pracę w kilku państwach członkowskich. Aby takie 
osoby mogły nadal podlegać przepisom ubezpieczeniowym kraju miej-
sca zamieszkania, muszą spełnić określone warunki dotyczące np. czasu 
pracy pracowników czy wysokości osiąganego wynagrodzenia. 

Za osobę, która „normalnie wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku państwach człon-
kowskich”, uznawana jest osoba, która jednocześnie lub na zmianę wykonuje jedną lub więcej 
oddzielnych prac w jednym lub kilku państwach członkowskich dla tego samego przedsię-
biorstwa lub pracodawcy lub dla różnych przedsiębiorstw lub pracodawców (art. 14 ust. 5 roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady WE Nr 987/2009). W odniesieniu 
do osób wykonujących pracę najemną 
w dwóch lub kilku państwach członkow-
skich stosowana jest zasada, zgodnie 
z którą takie osoby obejmuje system za-
bezpieczenia społecznego wyłącznie jed-
nego państwa członkowskiego.

W przypadku osoby wykonującej pra-
cę w kilku państwach członkowskich UE pierwszym etapem mającym na celu określenie, 
w którym kraju osoba powinna być ubezpieczona, jest ustalenie, czy wykonuje ona znaczną 
część swojej pracy w państwie miejsca zamieszkania.

PRZYKŁAD
Firma X prowadzi w Polsce działalność polegającą na wykonywaniu prac ogólnobudow-
lanych. Zatrudnia 38 osób. Pracodawca podpisał umowę z kontrahentem niemieckim 
na wykonywanie prac w Niemczech. Do realizacji tego kontraktu zostanie wysłanych 
16 pracowników. Realizacja kontraktu będzie trwała 12 miesięcy. W tym okresie pra-
cownicy będą wykonywali pracę zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Przez pierwszą 
połowę miesiąca będą pracowali w Niemczech, a przez drugą w Polsce (50% swojego 
czasu pracownicy będą przeznaczać na wykonywanie pracy na terenie Polski).
W tej sytuacji w okresie wykonywania pracy za granicą osoby te będą mogły nadal 
podlegać polskim przepisom w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dla takich 

SŁOWNICZEK

Znaczna część pracy najemnej wykonywana w pań-
stwie członkowskim – znaczna, pod względem ilościo-
wym, część pracy danego pracownika, która jest wyko-
nywana w tym państwie członkowskim; nie musi to być 
największa część tej pracy.
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pracowników będzie można uzyskać formularze A1, ale nie w trybie delegowania. 
Właściwym dla nich przepisem będzie artykuł dotyczący osób, które normalnie wykonu-
ją pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Formularz A1 będzie 
mógł zostać potwierdzony na okres 12 miesięcy, czyli na cały okres, kiedy pracownicy 
będą wykonywać pracę równocześnie w Polsce i w Niemczech.

Ustalenie przepisów mających zastosowanie w zakresie zabezpieczenia społecznego dla 
osób wykonujących pracę w dwóch lub kilku państwach członkowskich, dokonuje instytucja 
kraju miejsca zamieszkania. W Polsce taką instytucją jest ZUS.

W celu określenia, czy znaczna część pracy danego pracownika jest wykonywana w pań-
stwie członkowskim, uwzględnia się następujące kryteria:
 ■  czas pracy i/lub
 ■  wynagrodzenie.

Jeśli w trakcie przeprowadzania oceny okaże się, że dana osoba przez co najmniej 25% 
swojego czasu pracy przeznacza na wykonywanie pracy w państwie członkowskim, w któ-
rym ma swoje miejsce zamieszkania lub zarabia co najmniej 25% swojego wynagrodzenia 
i w którym zamieszkuje, będzie to wskazywało, że znaczna część pracy tej osoby jest wyko-
nywana w tym państwie członkowskim. 

Przy ustaleniu „znacznej części pracy” wykonywanej przez pracownika uwzględnienie cza-
su pracy i/lub wynagrodzenia jest konieczne, przy czym te warunki nie są jedynymi branymi 
pod uwagę. Możliwe jest bowiem uwzględnienie także innych czynników. Przed podjęciem 
decyzji o mającym zastosowanie polskim ustawodawstwie, wszystkie instytucje, w tym tak-
że ZUS, są zobowiązane do uwzględnienia wszystkich odpowiednich kryteriów oraz prze-
prowadzenia ogólnej oceny sytuacji danej osoby.

W przypadku wykonywania pracy w kilku państwach członkowskich, przy ustalaniu usta-
wodawstwa danego państwa członkowskiego, które ma mieć zastosowanie, obowiązkowo 

uwzględniana jest sytuacja, jaka prawdopo-
dobnie może mieć miejsce w ciągu kolej-
nych 12 miesięcy kalendarzowych. Przeszła 
działalność firmy również stanowi wiarygod-
ny wskaźnik i pozwala określić sposób wy-
konywania pracy w kolejnym okresie. Jeśli 
przedsiębiorstwo zostało założone niedaw-
no, ocena może być przeprowadzona na 
podstawie krótszego okresu. 

Gdyby znaczna część pracy nie była wykonywana w państwie miejsca zamieszkania przy 
założeniu, że pracownicy byliby zatrudnieni tylko przez jednego pracodawcę, to osoby te 
podlegałyby systemowi ubezpieczeń państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo 
to prowadziłoby działalność, czyli w opisanym przykładzie systemowi niemieckiemu.

Otrzymując wniosek o potwierdzenie formularza dla osoby, która będzie wykonywać pra-
cę w dwóch lub kilku państwach członkowskich, ZUS na podstawie przedstawionych in-
formacji i dokumentów będzie dokonywał oceny, czy faktycznie do tej osoby będzie miało 

UWAGA!
Przy ustalaniu ustawodawstwa danego państwa 
członkowskiego, które ma mieć zastosowanie, 
ZUS obowiązkowo uwzględnia sytuację pracodaw-
cy, jaka prawdopodobnie może mieć miejsce w cią-
gu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.
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zastosowanie polskie ustawodawstwo. Przy dokonywaniu tej oceny istotny jest opis rodzaju 
pracy wskazany w umowie o pracę, z którego będzie wynikało wykonywanie pracy równo-
cześnie w dwóch państwach.

Prace określone w umowie powinny być zgodne z pracami faktycznie wykonywanymi 
przez pracownika. 

Przykładowe warunki uwzględniane przez ZUS przy dokonywaniu oceny, jakie ustawo-
dawstwo należy stosować w przypadku osoby wykonującej pracę w więcej niż jednym 
państwie członkowskim UE

Warunek Wyjaśnienie

sposób, w jaki umowy o pracę były 
wcześniej realizowane w praktyce

jeśli formularze A1 były dla pracownika potwierdzane wcześ-
niej z tytułu wykonywania pracy w kilku państwach członkow-
skich UE i czy faktycznie ta osoba wykonywała pracę w kilku 
państwach zgodnie z informacjami podanymi we wniosku o po-
twierdzenie A1

sposób, w jaki są zawierane umo-
wy o pracę

np. czy jest to „umowa ramowa”, która nie jest typowa dla tego 
państwa członkowskiego, w którym pracownik będzie wyko-
nywał pracę

charakterystyka oraz warunki prac 
realizowanych przez pracodawcę

np. czy firma wcześniej prowadziła swoją działalność w kilku 
państwach członkowskich UE, a jeśli tak, to czy pracownicy fak-
tycznie wykonywali pracę równocześnie w kilku krajach, a nie 
wyłącznie w jednym państwie

Jeżeli ocena sytuacji faktycznej będzie różniła się od wynikającej z umowy o pracę, pod-
stawą dla ZUS będzie rzeczywista sytuacja dotycząca danej osoby, a nie umowa. Gdyby po 
wystawieniu formularza A1 okazało się, że faktyczna sytuacja dotycząca warunków pracy 
różni się od opisanej w umowie o pracę i ZUS ma wątpliwości co do zgodności przedsta-
wionych informacji, ponownie zbada sprawę i jeśli okaże się to konieczne, może wycofać 
wydany formularz. 

W przypadku występowania do ZUS o potwierdzenie formularzy A1 dla pracowników wy-
konujących pracę w dwóch lub kilku państwach członkowskich należy dostarczyć możliwie 
pełny zestaw dokumentów (wniosek o wydanie formularza A1, umowę o pracę, kontrakt itp.). 
W sytuacji gdy podane informacje nie są wystarczające do określenia właściwego ustawo-
dawstwa, ZUS może zwrócić się o nadesłanie 
dodatkowych informacji, dokumentów i do-
wodów niezbędnych do określenia ustawo-
dawstwa mającego zastosowanie w konkret-
nym przypadku. 

Formularz A1 dla pracownika wykonujące-
go pracę w kilku państwach członkowskich jest zwykle potwierdzany na okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy. W przypadku pierwszego wniosku do ZUS o wydanie formularza A1 nale-
ży podać szacunkowe dane na okres przyszłych, maksymalnie, 12 miesięcy. Jeżeli wniosek 

UWAGA!
ZUS może wycofać uprzednio potwierdzony formu-
larz A1.
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jest składany na kolejny okres, pracodawca powinien udokumentować działalność wykony-
waną w poprzednich okresach oraz podać szacunkowe dane na okres przyszły – ponownie 
na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli wniosek dotyczy formularza A1, który ma zo-
stać wydany na okres wsteczny, należy podać dane na podstawie posiadanej dokumentacji.

Gdyby jednak ze złożonych dokumentów, np. z umowy o pracę czy kontraktu cywilnego, 
wynikał dłuższy niż 12-miesięczny okres wykonywania pracy w dwóch lub kilku państwach 
członkowskich, możliwe jest potwierdzenie przez ZUS formularza A1 na cały wnioskowany 
okres.

d65560c8-32a9-4f1e-beb5-029a7baf4243

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 lit. a, art. 13 ust. 1 lit. b (i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – Dz.Urz. UE 
L 166/1 z 30 kwietnia 2004 r.; ost.zm. Dz.Urz. UE L z 2013 r., 158/1

 ● art. 3 ust. 2, art. 14 ust. 5, art. 14 ust. 8, art. 14 ust. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 
Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – Dz.Urz. UE L 284/1 z 30 października 2009 r.; ost.zm. 
Dz.Urz. L z 2009 r., 349/45 

 ● art. 1 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 465/2012 z 22 maja 2012 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozpo-
rządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 – Dz.Urz. UE L 149 
z 8 czerwca 2012 r. 

Andrzej Matusiak –  specjalista ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego UE

CZYTAJ TAKŻE

„Czy za pracownika oddelegowanego do pracy w państwie spoza UE trzeba opłacać skład-
ki na ubezpieczenia w Polsce” – Snp nr 10/2012; dostępny na www.snp.infor.pl

                                                 

Przewodnik po zmianach w prawie pracy 
i ubezpieczeniach 2013/2014
a w nim treść nowych przepisów i komentarz eksperta do zmian 
dotyczących m.in.:
 urlopów i zasiłków macierzyńskich,
 czasu pracy,
 urlopów wychowawczych,
 zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 podstawy wymiaru składek za osoby na urlopach wychowawczych,
 ustalania ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, (22) 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

POLECAMY!

Cena: 59 zł
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>> zasiłek chorobowy, podstawa wymiaru zasiłków, ubezpieczenie chorobowe

1.  Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, 
gdy przedsiębiorca przystąpił do ubezpieczenia 
chorobowego w trakcie prowadzenia 
działalności

PROBLEM  Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. 
Opłacałem wyłącznie obowiązkowe składki od podstawy: do grudnia 2012 r. 
– po 3500 zł, od stycznia do czerwca 2013 r. – po 3700 zł, a od lipca 2013 r. – po 
3850 zł. Od 1 maja 2013 r. przystąpiłem do dobrowolnego ubezpieczenia cho-
robowego, a od 4 października 2013 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim. 
Z jakiego okresu ZUS ustali podstawę wymiaru przysługującego mi zasiłku?

RADA  ZUS ustali Panu podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmu-
jąc przychód z pełnych kalendarzowych miesięcy podlegania dobrowolnemu 
ubezpieczeniu chorobowemu, tj. od maja do września 2013 r. 

UZASADNIENIE  Ponieważ okres Pana nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego wyno-
si ponad 90 dni (157 dni), ma Pan prawo do zasiłku chorobowego od 4 października 2013 r. 
Podstawa wymiaru zasiłku zostanie wyliczona przez ZUS z okresu podlegania dobrowolnemu 
ubezpieczeniu chorobowemu przez pełne miesiące kalendarzowe, tj. od maja do września 
2013 r. Do podstawy wymiaru zasiłku zostanie przyjęty przychód stanowiący zadeklarowa-
ną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowia-
dającej 13,71% tej podstawy, tj.: 
 ■  za maj i czerwiec 2013 r. – po 3192,73 zł (3700 zł – 507,27 zł),
 ■  za lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r. – po 3322,16 zł (3850 zł – 527,84 zł).

Podstawa wymiaru zasiłku wyniesie 3270,39 zł, tj.: (2 x 3192,73 zł) + (3 x 3322,16 zł) : 5 miesięcy.
Dzienna stawka zasiłku wyniesie odpowiednio:
 ■  w przypadku zasiłku w wysokości 100%: (3270,39 zł x 100%) : 30 dni = 109,01 zł,
 ■  w przypadku zasiłku w wysokości 80%: (3270,39 zł x 80%) : 30 dni = 87,21 zł.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe, mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Objęcie tym 
ubezpieczeniem następuje na wniosek zainteresowanego. Przystąpienie do dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego wiąże się z koniecznością ter-
minowego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, 
w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Podleganie temu ubezpieczeniu uprawnia ubezpieczo-
nego do uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia re-
habilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego. Podstawę wymiaru składki na 
ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe.

Zobacz  e-Poradnik 
„Składki na ZUS przesiębiorców” 
dostępny  w Bibliotece INFORFK
na www.inforfk.pl
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Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby prowadzącej działal-
ność stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek (w 2013 r. – 2227,80 zł). 

Przedsiębiorca może otrzymać zasiłek chorobowy po upły-
wie określonego okresu ubezpieczenia chorobowego (po tzw. 
okresie wyczekiwania), który dla osób dobrowolnie podlega-
jących temu ubezpieczeniu wynosi nieprzerwanie 90 dni. Za 

okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego uważa się także kolejne okresy podlega-
nia ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytułu trwające bez przerwy albo gdy prze-
rwa przypada na dni ustawowo wolne od pracy (np. kolejne okresy prowadzenia działalno-
ści pozarolniczej). Do wymaganego okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się również 
poprzednie okresy ubezpieczenia (obowiązkowego i dobrowolnego), jeżeli przerwa między 
nimi nie przekroczyła 30 dni albo była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bez-
płatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 
następuje od dnia wskazanego w dokumencie ZUS ZUA, 
gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, 
wypadkowego i chorobowego nastąpi w ciągu 7 dni od 
daty powstania obowiązku opłacania składek. Jeżeli zgło-

szenie ZUS ZUA zostanie złożone po obowiązującym terminie, objęcie ubezpieczeniem na-
stąpi od daty złożenia dokumentu do ZUS. 

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem 
stanowi przeciętna kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za okres 
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do 
pracy, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tej podstawy. Krótsze podleganie ubez-
pieczeniu chorobowemu skutkuje tym, że podstawę wymiaru zasiłku oblicza się z faktycz-
nego okresu ubezpieczenia, przyjmując pełne miesiące kalendarzowe podlegania. 

93bff269-9602-4541-a455-669c71a565b3

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 2, art. 3 ust. 4, art. 4, art. 36, art. 48, art. 61 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512; ost.zm. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 996

 ● art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 18 ust. 8, art. 18a, art. 20 ustawy z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983

 ● załączniki nr 1 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie 
określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów 
miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych 
i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1101

Bogusław Nowakowski – praktyk z 25-letnim stażem w dziale świadczeń 
krótkoterminowych, autor licznych publikacji prasowych

Zobacz  e-Poradnik „Obliczanie 
wysokości świadczeń chorobowych” 
dostępny  w Bibliotece INFORFK
na www.inforfk.pl

 Posłuchaj audiokomentarza 
„Dobrowolne ubezpieczenia chorobowe”
dostępnego w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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>> świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek

2.  Jak ustalać prawo do świadczenia 
rehabilitacyjnego i jak je wypłacać 

O świadczenie rehabilitacyjne może ubiegać się ubezpieczony, który po 
wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdol-
ny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja zwiększają szanse na od-
zyskanie przez niego zdolności do pracy. 

Prawo do otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego nie przysługuje każdemu. Może się 
bowiem okazać, że istnieją okoliczności wyłączające daną osobę z kręgu osób uprawnio-
nych do tego świadczenia. 

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje osobie, która po wyczerpaniu 

okresu pobierania zasiłku chorobowego (tj. po wykorzystaniu 182 lub 270 dni) jest na-
dal niezdolna do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane wówczas, gdy 
stan zdrowia pracownika wskazuje na to, że dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują od-
zyskanie zdolności do pracy (art. 18 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Świadczenie przysługuje 
również wtedy, gdy chory został skierowany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS 
w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzekł, że rokuje on od-
zyskanie zdolności do pracy. 

Osoby bez prawa do świadczenia rehabilitacyjnego 
Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie, jeżeli bez względu na stan zdrowia 

jest uprawniona do: 
 ■  emerytury,
 ■  renty z tytułu niezdolności do pracy (nie dotyczy renty rodzinnej),
 ■  zasiłku dla bezrobotnych,
 ■  zasiłku pr zedemerytalnego,
 ■  świadczenia pr zedemerytalnego,
 ■  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 ■  urlopu dla poratowania zdrowia udzielanego na podstawie odrębnych przepisów (art. 73 

ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela); jeżeli taki urlop nie został udzielony, pra-
cownik może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne (art. 18 ust. 7 ustawy zasiłkowej). 
Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje ponadto w takich samych przypadkach, w któ-

rych nie przysługuje zasiłek chorobowy, tj.: 
 ■ za okresy, w których osoba ubezpieczona ma prawo do wynagrodzenia na podstawie 

przepisów szczególnych,
 ■ w okresie urlopu bezpłatnego,
 ■ w okresie urlopu wychowawczego,
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 ■ w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wy-
jątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego 
osób wykonujących pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary 
pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 ■ za cały okres, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego 

przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego (okoliczności 
te stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu),
 ■ za miesiąc kalendarzowy, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej 

albo wykorzystywanie świadczenia w sposób niezgodny z jego celem (art. 12, art. 15 
i art. 17 w zw. z art. 22 ustawy zasiłkowej). 
Świadczenie rehabilitacyjne (tak jak zasiłek chorobowy) nie przysługuje za okres po us-

taniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego, jeżeli w tym czasie osoba: 
 ■ kontynuuje lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo 

lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń 
za okres choroby,
 ■ podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach 

o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 ■ nie nabyła prawa do świadczenia w czasie trwania ubezpieczenia,
 ■ jest uprawniona do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobot-

nych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego (art. 13 ust. 1 w zw. z art. 22 ustawy zasiłkowej). 

Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia 
rehabilitacyjnego 
Osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne powinna złożyć wniosek na druku 

ZUS Np-7 wraz z dokumentacją uzupełniającą w jednostce ZUS właściwej dla swojego miej-
sca zamieszkania. 

Dokumentację uzupełniającą stanowią: 
 ■ zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego (druk ZUS N-9) 

– zaświadczenie to powinno być wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą 
złożenia wniosku o świadczenie, co oznacza, że jest ono ważne przez 1 miesiąc od 
dnia wypełnienia,
 ■ wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) – druk wypełnia w całości praco-

dawca, który wskazuje w nim charakter wykonywanej przez pracownika pracy. Druku nie 
muszą dołączać ubezpieczeni, których niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność,
 ■ protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – w przypadku niezdolności 

do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem,
 ■ kartę wypadku przy pracy – w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem 

przy pracy przez ubezpieczonego niebędącego pracownikiem,
 ■ decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego – w razie 

niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową. 
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Jeżeli po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego świadczenie rehabilitacyjne będzie 
wypłacane przez ZUS, do wniosku o to świadczenie należy dołączyć zaświadczenie płat-
nika składek na druku ZUS Z-3 (w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem), 
ZUS Z-3a (dla ubezpieczonych niebędących pracownikami, z wyłączeniem osób prowadzą-
cych pozarolniczą działalność, osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarol-
niczą działalność, duchownych). 

Wniosek o przyznanie świadczenia 
Osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne powinna złożyć wniosek wraz z za-

łącznikami na co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem pełnego 182- lub 270-dniowego 
okresu zasiłkowego. 

W przypadku wydłużonego okresu oczekiwania na decyzję ZUS nieobecność pracowni-
ka należy traktować jak nieobecność usprawiedliwioną niepłatną. 

Jeżeli pracodawca złożył do ZUS za osobę oczekującą na decyzję o przyznanie świad-
czenia rehabilitacyjnego dokumentację rozliczeniową, w której wskazał okres nieobecności 
usprawiedliwionej niepłatnej, wówczas po uzyskaniu decyzji ZUS przyznającej świadczenie 
rehabilitacyjne będzie zobowiązany do sporządzenia korekty wcześniej złożonych doku-
mentów rozliczeniowych. 

W praktyce niektórzy pracodawcy w przypadku braku decyzji ZUS udzielają pracowni-
kom urlopu wypoczynkowego. Takie postępowanie należy uznać za nieprawidłowe, ponie-
waż w okresie wyczekiwania na świadczenie rehabilitacyjne pracownik jest wciąż chory, co 
wyklucza udzielenie mu w tym czasie urlopu. 

Podstawa do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego 
Podstawą do wydania przez ZUS decyzji przyznającej lub odmawiającej prawa do świadcze-

nia rehabilitacyjnego jest orzeczenie lekarza orzecznika (od którego nie wniesiono sprzeciwu 
lub co do którego nie wniesiono zarzutu wadli-
wości) albo orzeczenie komisji lekarskiej ZUS. 

W przypadku procedury odwoławczej 
(tj. wniesienia w ciągu 14 dni sprzeciwu przez 
wnioskodawcę lub ZUS od orzeczenia leka-
rza orzecznika ZUS do komisji lekarskiej) 
podstawą do wydania decyzji przez ZUS bę-
dzie orzeczenie komisji lekarskiej ZUS. 

Podstawą do podjęcia wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego przez pracodawcę jest de-
cyzja wydana przez ZUS lub orzeczenie komisji lekarskiej ZUS. 

Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego 
i jego wysokość 
Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane na czas niezbędny do przywrócenia zdol-

ności do pracy, nie dłuższy jednak niż na 12 miesięcy, czyli 360 dni (art. 18 ust. 2 ustawy 
zasiłkowej). 

UWAGA!
Podstawą do podjęcia wypłaty świadczenia rehabi-
litacyjnego przez pracodawcę jest decyzja wydana 
przez ZUS lub orzeczenie komisji lekarskiej ZUS. 
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Lekarz orzecznik ZUS może orzec o przyznaniu świadczenia na okres krótszy, np. 5 miesię-
cy. Jeżeli ubezpieczony po tym okresie będzie wymagał dalszego leczenia lub rehabilitacji, może 
ubiegać się o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego do wykorzystania pełnych 12 miesięcy. 

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi: 
 ■ 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni),
 ■ 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
 ■ 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli niezdolność do pracy przypada 

na okres ciąży lub jest spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową 
(art. 19 ust. 1 ustawy zasiłkowej i art. 9 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). 
Jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, 

świadczenie rehabilitacyjne przysługuje na zasadach ogólnych, tj. 90% podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego za pierwsze 3 miesiące i 75% za pozostały okres. 

Jako podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego należy przyjąć kwotę stanowią-
cą podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego przed przyznaniem świadczenia, 
z zastrzeżeniem, że do celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego należy zwaloryzować 
podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Waloryzacja polega na podwyższeniu podstawy 
wymiaru zasiłku wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym w tym kwartale, w którym przypa-
da pierwszy dzień okresu świadczenia rehabilitacyjnego (art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej). 

Podstawę świadczenia rehabilitacyjnego waloryzuje się tylko raz – wskaźnikiem obowiązu-
jącym w kwartale, od którego przysługuje świadczenie. Gdyby prawo do świadczenia zostało 
przedłużone na kolejny okres, nie należy ponownie waloryzować podstawy wymiaru świadczenia. 

PRZYKŁAD
Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 21 grudnia 2012 r. do 20 czerw-
ca 2013 r. (182 dni). Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiła kwota 2850 zł 
(pomniejszona o składki, tj. o  13,71%). Na okres od 21 czerwca 2013 r. do 18 września 
2013 r. (90 dni) pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne. Ponieważ pierw-
szy dzień świadczenia rehabilitacyjnego przypadał w II kwartale 2013 r., podstawa wy-
miaru zasiłku chorobowego uległa podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji, który wtedy 
wynosił 105,5%. Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego (po waloryzacji) wy-
nosi 3006,75 zł, tj. 2850 zł x 105,5%.

Jeżeli zwaloryzowana faktyczna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego okaże się niż-
sza od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, 
jako podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego należy przyjąć kwotę minimalnego 
wynagrodzenia pomniejszoną o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez 
pracownika, tj. o 13,71%. 

Kontrola wykorzystywania świadczenia rehabilitacyjnego 
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalna kon-

trola zaświadczeń lekarskich polega na ustaleniu, czy osoba niezdolna do pracy wykonuje 
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czynności sprzeczne z celem świadczenia (§ 5 ust. 1 rozpo-
rządzenia w sprawie kontroli zwolnień lekarskich). 

Uprawnionymi do kontrolowania ubezpieczonych co do 
prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy oraz do 
formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich są: ZUS oraz płatnicy składek wypłacający zasiłki 
(art. 68 ust. 1 ustawy zasiłkowej). 

Jeżeli ubezpieczony w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego wykonuje pracę 
zarobkową lub wykorzystuje świadczenie rehabilitacyjne w sposób niezgodny z jego celem, 
traci prawo do świadczenia za cały miesiąc kalendarzowy, w którym zdarzenie to miało miej-
sce (art. 17 ust. 1 w zw. z art. 22 ustawy zasiłkowej). 

Jeżeli pracownik zgadza się z ustaleniami kontroli, wówczas protokół kontroli stanowi dla 
pracodawcy podstawę pozbawienia pracownika prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. 

PRZYKŁAD 
Pracownik gospodarczy przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym do 15 październi-
ka 2013 r. w związku z urazem kręgosłupa. 8 października 2013 r. pracodawca prze-
prowadził kontrolę wykorzystywania przez niego świadczenia rehabilitacyjnego. Zespół 
kontrolujący zastał pracownika przenoszącego bloki betonowe podczas budowy domu 
na działce ubezpieczonego. W wyniku kontroli sporządzono protokół, do którego pra-
cownik nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Ponieważ pracownik wykorzystywał świadcze-
nie rehabilitacyjne w sposób niezgodny z jego celem, tj. wykonywał czynności mogące 
przedłużyć niezdolność do pracy, został pozbawiony prawa do świadczenia rehabilita-
cyjnego za październik 2013 r., czyli za miesiąc kalendarzowy, w którym przeprowadzo-
no kontrolę. 
W przypadku wątpliwości, czy świadczenie rehabilitacyjne było wykorzystywane przez 
pracownika zgodnie z jego celem, organem rozstrzygającym jest jednostka terenowa 
ZUS właściwa dla miejsca zamieszkania pracownika. 

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 12, art. 13 ust. 1, art. 15, art. 18–22, art. 68 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512; ost.zm. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 996

 ● § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświad-
czeń lekarskich – Dz.U. Nr 65, poz. 743

 ● art. 9 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych – Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 637

 ● art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 675

64a8f4b8-97d6-483b-b93c-e53a7ddf1565

Marta Jendrasik –  ekspert z zakresu prawa pracy, praktyk z wieloletnim doświadcze-
niem w dziale kadr i płac, autorka wielu publikacji prasowych z tej 
tematyki

Zobacz  e-Poradnik „Kontrola 
zwolnień lekarskich pracowników” 
dostępny  w Bibliotece INFORFK
na www.inforfk.pl
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tytuł abonament cena netto VAT cena brutto

SPOSÓB NA PŁACE
(wersja papierowa z wersją internetową GRATIS) 12 miesięcy (I–XII 2014 r.) 442,86 5% 465,00

SPOSÓB NA PŁACE
(wersja internetowa) 12 miesięcy (I–XII 2014 r.) 300,00 23% 369,00

SPOSÓB NA PŁACE

UWAGA!
Aby ułatwić Państwu kontakt z redakcją
– na stronie internetowej Snp przygotowaliśmy specjalny formularz:

Podziel się opinią 
o SPOSOBIE NA PŁACE :)

Zachęcamy do przesyłania opinii o naszym miesięczniku.

Wejdź na stronę www.snp.infor.pl
Każdy Czytelnik jest dla nas ważny!



Platforma Nowoczesnych 
Ksiêgowych

www.inforfk.pl

Aktualności  
zawsze na bieżąco

E-poradniki

Najnowsze numery  
biuletynów wraz z dodatkami

Narzędzia księgowych

Prezent dla Ciebie

Aktywne formularze

Orzeczenia

Interpretacje

Nowości pod ręką

Encyklopedia księgowego

Inteligentna wyszukiwarka
precyzyjnie przeszukuje setki 
tysięcy dokumentów

Kalendarium obowiązków 
i zmian prawa

Komentarze ekspertów  
do zmian prawa

Bogaty zasób porad prawnych

Wideo-szkolenia

Audio-komentarze

Umowy

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl



PREZENT ZA PRENUMERATÊ
Szykowna apaszka z naturalnego jedwabiu

ZA OP£ACENIE rocznej prenumeraty redakcyjnej 
Sposobu na P³ace na 2014 rok 

Prezenty do wyboru:

 jedwabna apaszka o wymiarach 53 na 53 cm w kolorach: czerwonym lub niebieskim 

 

Prezent gwarantowany:*

 kalendarz ksi¹¿kowy na 2014 rok

 

  
i wybierz sobie prezent!

 


